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Resumo 

 

Abordar o tema da autonomia e responsabilidade em educação da infância justifica-se porque 

ainda há um vasto e promissor campo de estudo nesta área. Observam-se atualmente diversos 

documentos orientadores, bem como teorias e estudos científicos que preconizam a 

importância da autonomia em contexto escolar, mas pouco se sabe acerca de como esta é 

promovida na prática do jardim-de-infância. Encontramos no Movimento da Escola Moderna 

(MEM) essa oportunidade. Existe um clima de coparticipação, e de crítica análise, onde 

educador e educandos trabalham em conjunto, cada um com seu papel de protagonismo 

reconhecido. No MEM a palavra cooperação é familiar a todos. Trata-se de um movimento 

que reconhece a importância de apoiar a capacidade da criança de ser autónoma e responsável 

no seu próprio processo educativo. Para tanto, o estudo tem como objetivo geral entender 

como se estimula e desenvolve a autonomia e a responsabilidade numa sala de jardim-de-

infância (JI) do MEM. Outros objetivos foram observar a rotina da sala e identificar os 

principais momentos que promovem autonomia das crianças, e identificar e analisar quais 

instrumentos e mecanismos da rotina permitem uma atitude autónoma das crianças. O 

presente estudo consiste numa pesquisa de caráter qualitativo, a partir de um estudo de caso 

que incluiu observações naturalistas em contexto. A recolha de dados foi realizada ao longo 

de quatro meses com um grupo de crianças num JI no grande Porto, tendo a Educadora 

responsável uma longa experiência no trabalho com o MEM. Foram também realizadas 

entrevistas às crianças e à Educadora responsável pelo grupo. As categorias iniciais 

basearam-se na teoria da autodeterminação, sendo criadas categorias novas através de um 

processo de análise iterativo das informações colhidas. Foram identificadas as seguintes 

categorias: rotina e espaço, (relacionadas com a estrutura da sala) tarefas e pares 

(relacionadas com as funções das crianças), confiança, scaffolding e observação atenta 

(relacionadas com as atribuições da Educadora). Concluiu-se que no ambiente facilitador 

observado, autonomia e responsabilidade foram conceitos amplamente estimulados e 

desenvolvidos. O grupo de crianças e a sua Educadora trabalham em conjunto, conscientes 

da importância de cada um para o coletivo e atuando com cooperação. Além disso, foi 

possível concluir que autonomia e responsabilidade não são sinónimo de liberdade sem 

limites ou desorganização. Pelo contrário, foram várias as evidências da estruturação e 

autonomia do grupo inclusive em situações de ausência física da Educadora. 

 

Palavras chave: autonomia; responsabilidade; jardim- de- infância; MEM; criança 
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Abstract 

 

Addressing the theme of autonomy and responsibility in early childhood education is 

justified because there is still a vast and promising field of study in this area. Currently, we 

can observe guiding documents, as well as theories and scientific studies that advocate for 

the importance of autonomy in the school context, but little is known about how this is 

promoted in the practice of the kindergarten. We find this opportunity in MEM. There is an 

atmosphere of co-participation, and critical analysis, where educators and students work 

together, each with a recognized protagonist role. In MEM, the word cooperation is familiar 

to everyone. It is a movement that recognizes the importance of supporting the child's ability 

to be autonomous and responsible in their own educational process. To this end, the study 

aims to understand how to stimulate and develop autonomy and responsibility in a MEM 

kindergarten room. Other objectives were to observe the classroom routine and identify the 

main moments that promote children's autonomy, and to identify and analyse which 

instruments and means of the routine allow an autonomous behaviour of the children. The 

present study consists of a qualitative research, with a naturalistic observation in the context. 

Data collection was carried out over a period of four months with a group of children in a 

Kindergarten in greater Porto, with their Educator having a long experience working with 

MEM. Interviews were also conducted with the children and the Educator responsible for 

the group. The initial categories were based on the theory of self-determination, but with 

further study and information collected, new categories were achieved. As a result of the 

research, the following categories were reached: routine and space, (related to the structure 

of the room) tasks and pairs (related to the children's functions), confidence, scaffolding and 

close observation (related to the role of the Educator)It was concluded that in the observed 

facilitating environment, autonomy and responsibility were highly stimulated and developed 

concepts. The group of children and their Educator work together, being aware of their 

importance in the collective, acting with cooperation. Furthermore, it was possible to 

conclude that autonomy and responsibility are not synonymous with unlimited freedom and 

disorganization. On the contrary, the observed group proved to be structured even in 

situations of physical absence of the Educator. 

Keywords: autonomy; responsibility; kindergarten; MEM; child 
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Résume 

 

Aborder le thème de l'autonomie et de la responsabilité dans l'éducation de la petite enfance 

est justifié car il existe encore un vaste champ d'études prometteur dans ce domaine. Il existe 

actuellement plusieurs documents d'orientation, ainsi que des théories et des études 

scientifiques qui prônent l'importance de l'autonomie dans le contexte scolaire, mais on sait 

peu de choses sur la manière dont cette est promue  la pratique de la maternelle. Nous avons 

trouvé cette opportunité dans MEM. Il y a un climat de co-participation et d'analyse critique, 

où les enseignants et les étudiants travaillent ensemble, chacun avec son rôle reconnu de 

protagonistes. En MEM, le mot coopération est familier à tous. Il s'agit d'un mouvement qui 

reconnaît l'importance de soutenir la capacité de l'enfant à être autonome et responsable dans 

son propre processus éducatif. À cette fin, l'étude a pour objectif général de comprendre 

comment l'autonomie et la responsabilité sont stimulées et développées dans une salle de 

maternelle au MEM. D'autres objectifs étaient d'observer la routine de la classe et d'identifier 

les principaux moments qui favorisent l'autonomie des enfants, et d'identifier et d'analyser 

quels instruments et mécanismes de la routine permettent une attitude autonome des enfants. 

La présente étude consiste en une recherche qualitative, basée sur une étude de cas incluant 

des observations naturalistes dans leur contexte. La collecte des données a été effectuée sur 

une période de quatre mois avec un groupe d'enfants dans une MOC du Grand Porto, 

l'éducateur responsable ayant une longue expérience de travail avec MEM. Des entretiens 

ont également été menés avec les enfants et l'éducateur responsable du groupe. Les 

catégories initiales étaient basées sur la théorie de l'autodétermination, et de nouvelles 

catégories ont été créées grâce à un processus d'analyse itérative des informations collectées. 

Les catégories suivantes ont été identifiées: routine et espace, (liées à la structure de la pièce) 

tâches et paires (liées aux fonctions des enfants), confiance, échafaudage et observation 

rapprochée (liées aux devoirs de l'éducateur). Il a été conclu que dans l'environnement 

facilitant observé, l'autonomie et la responsabilité étaient largement stimulées et 

développaient des concepts. Le groupe d'enfants et leur éducateur travaillent ensemble, 

conscients de l'importance de chacun pour le collectif et agissant avec coopération. En outre, 

il a été possible de conclure que l'autonomie et la responsabilité ne sont pas synonymes de 

liberté illimitée ou de désorganisation. Au contraire, il y avait beaucoup de preuves de la 

structure et de l'autonomie, même dans les situations d'absence de l'éducateur. 

Mots-clés: autonomie; responsabilité; Jardin d'enfants; MEM; enfant 
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Introdução: 

 

 

Encontramos em Portugal, assim como ao redor do mundo, as mais diversas práticas 

pedagógicas dedicadas à Educação da Infância. Isso se deve ao fato de o próprio conceito de 

infância ter sofrido transformações ao longo do tempo. Inclusive, segundo Nascimento, 

Brancher, & Oliveira (2013), até o século XVI a sociedade não reconhecia a existência 

autónoma da infância como uma categoria diferenciada do género humano.  

Além disso, de acordo com Rocha (1997), até então a criança era percebida como um 

adulto em miniatura. Após o “nascimento” da infância (ao menos como conceito), a criança 

passa a ser vista como um sujeito ao mesmo tempo inocente e incompleto, que precisa de 

cuidados e tem necessidades diferentes do adulto. 

Desde o “nascimento” da infância, Cardona (2011), revela que as primeiras 

instituições de educação dedicadas às crianças pequenas aparecem inicialmente como 

resposta a uma necessidade social: eles precisavam passar seus dias em algum lugar enquanto 

os pais trabalhavam. As instituições tinham, portanto, um forte cunho assistencialista, ligado 

somente ao cuidado, sem pretensões pedagógicas. 

Mesmo com o conceito de infância já instituído desde o século XVI, a sociologia 

demorou muitos anos a prestar a devida atenção e dedicar seus estudos à criança. Segundo 

Corsaro (2011) essa marginalização estrutural da infância justifica-se por um longo histórico 

de rotulação da criança como ser passivo na sociedade, não atuante ou relevante para 

transformações ou relações sociais. 

A este respeito, Sarmento (2005) explica que a sociologia da infância surge com a 

função, de justamente compreender a criança no seu contexto, tomando-a como propósito 

central. O esforço teórico da sociologia da infância, portanto, é a mudança pragmática do 

olhar. É assim, uma desconstrução de anos de invisibilidade, de perceção da criança como o 

pequeno adulto, como mero “vir-a-ser”. 

Portanto, embora muito se tenha sido discutido e estudado a respeito da educação da 

infância nos últimos anos, o campo em questão ainda nos oferece muitas oportunidades de 

aprofundamento e aprendizagem.  

Acerca do histórico dos modelos educacionais, sabe-se que o princípio de escola 

tradicional funciona há muitos anos se pautando, em princípio, na promoção da educação, 

acreditando que cabe ao adulto a transmissão de conhecimentos e de sua experiência à 
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criança.  Segundo Guimarães, Guedes & Barbosa, (2016), ainda que já houvesse práticas 

educacionais para a infância, as crianças por muitos anos foram colocadas num lugar 

secundário, vivendo com os educadores uma relação marcada pela tutela e controle, sendo o 

educador considerado o centro da educação. 

A respeito dos primórdios da educação da infância Spodek e Brown (1998) revelam 

que no século XIX, na Alemanha, surgiu o primeiro modelo de jardim- de- infância que é 

reconhecido até hoje. O jardim-de-infância concebido por Froebel tratava as crianças como 

flores, que deveriam ser cuidadas para desabrocharem e evoluírem. Arce e Simão (2007) 

explicam que Froebel, muito influenciado pela religiosidade cristã, via a criança como um 

símbolo de pureza, com caracter angelical e divino. O educador ficou conhecido como o 

pedagogo das crianças, por ter sido pioneiro a se dedicar à educação de crianças até os 6 anos. 

 Alguns anos depois do advento do modelo de Froebel, já no princípio do século XX, 

tem início o Movimento da Escola Nova. Com grande influência da psicanálise, (e 

posteriormente das teorias de desenvolvimento), educadores como Célestin Freinet, Adolphe 

Ferrière, John Dewey e Maria Montessori ganham espaço no cenário educativo, 

transformando de maneira significativa o olhar e o trato com os seus educandos, 

reconhecendo a criança como um verdadeiro cidadão. Para Guizzo, Balduzzi e Lazzari 

(2019), é no movimento escolanovista que o protagonismo infantil passa a ganhar 

visibilidade.   

Ao longo do século XX, foram vários os movimentos e modelos de educação que 

surgiram e se afirmaram. Segundo explica Folque (1999), a educação da infância teve grande 

influência nas teorias de desenvolvimento de Jean Piaget e Lev Vygotsky (que datam quase 

que concomitantemente, na década de 20). 

Em conformidade com Folque, Schaffer (2004) também discorre sobre a influência 

desses teóricos e ainda acrescenta suas divergências. Enquanto Piaget acreditava no 

desenvolvimento da criança sendo construído principalmente a partir de processos mentais 

internos, Vygotsky considerava essenciais as interações sociais com o meio para se garantir 

o desenvolvimento e a aprendizagem. Pode-se dizer que a teoria do desenvolvimento de 

Vygotsky não é somente construtivista (como de Piaget), mas socioconstrutivista. O 

socioconstrutivismo de Vygotsky determina que, para a aprendizagem ser de facto ativa, é 

fundamental ser realizada em meio social. 

É possível perceber como os modelos curriculares para a infância a partir do século 

XX foram influenciados pelas teorias de construtivismo e socioconstrutivismo, ao tentarem 
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enxergar e valorizar a criança como indivíduo ativo em seu processo de desenvolvimento 

cognitivo. Nesse sentido, Spodek e Brown (1998) definem o modelo curricular como “uma 

representação ideal de premissas teóricas, políticas administrativas e componentes 

pedagógicas de um programa destinado a obter um determinado resultado educativo”. (1998, 

p.15).  

Cada modelo curricular, portanto, é como uma resposta a uma série de fatores que se 

relacionam com o tempo, o contexto, e principalmente o próprio conceito de infância. Os 

modelos curriculares, portanto, estão desde seu início, em constante transformação. 

Tais transformações dos modelos curriculares vieram em quatro principais fases, 

segundo Spodek e Brown (1998). A primeira delas, onde Froebel foi proeminente, baseava-

se mais em práticas intuitivas, uma vez que não havia estudos científicos acerca do 

desenvolvimento infantil.  

A segunda fase já é caracterizada pela influência da ciência da aprendizagem e teorias 

do desenvolvimento da infância. Montessori, por exemplo, acreditava no forte potencial da 

criança e em seu desenvolvimento através de experiências proporcionadas pelo meio. 

A terceira fase, surgiu entre os anos 60 e 70 e foi caracterizada por influências de 

várias teorias de aprendizagem e desenvolvimento, com diferentes objetivos programáticos. 

A quarta fase, vivida atualmente, representa uma compilação de modelos já existentes, onde 

educadores e instituições optam por misturar princípios e influências.  

Ainda que grandes transformações tenham decorrido ao longo do século XX a nível 

das conceções e práticas em educação de infância e da diversidade de modelos e movimentos, 

atualmente, é possível identificar algumas convergências. Um estudo recente europeu, o 

projeto CARE, teve como objetivo a análise do currículo, qualidade e revisão do impacto da 

educação e cuidados para a infância a nível europeu (Cadima, Aguiar e Barata, 2014). 

Conforme o relatório (2015), a partir de um estudo realizado em 11 países europeus acerca 

das orientações curriculares em educação de infância, foi possível verificar que os 

documentos orientadores apresentavam diversos pontos em comum. Há uma tendência cada 

vez mais proeminente de fazer com que os documentos oficiais de orientação para educação 

da infância fiquem sobre a égide dos respetivos Ministérios da Educação. Isso demonstra 

uma evolução da relevância desta faixa etária para os modelos educacionais europeus. 

Apesar de diferenças nos currículos e modos de trabalhar de cada país, consequentes 

das variadas raízes históricas culturais e políticas, há importantes princípios partilhados, a 
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saber: a maneira de trabalhar a partir de uma pedagogia holística, a educação centrada na 

criança, a importância da individualidade, e a inclusão. 

Tais semelhanças revelam uma evolução crescente do olhar e do tratamento da 

criança como ser único digno de uma intervenção igualmente única, que valorize o brincar, 

a experiência, e as interações.  

Evidência deste progresso é o fato de que a maioria dos países do estudo já não 

trabalha mais com “objetivos de aprendizagem”, termo muito comum a partir do ensino 

primário. No lugar deste, a maioria dos países hoje atua com o conceito de “experiência de 

aprendizado”, por sua vez muito mais adequado ao grupo etário em questão. 

Em particular, um dos movimentos que preconiza o papel central das interações 

recíprocas é o Movimento da Escola Moderna (MEM). O MEM também surgiu no século 

XX, e distanciou-se em diversos pontos do dito modelo tradicional. Segundo Niza (1998) o 

MEM “assenta num Projecto Democrático de autoformação cooperada de docentes, que 

transfere, por analogia, essa estrutura de procedimentos para um modelo de cooperação 

educativa nas escolas” (p.139).  

Essa afirmação já demonstra que até o conceito de educador se transforma. Cabe ao 

profissional se renovar a todo o tempo. O centro do processo educativo não é mais o 

educador, mas sim a interação entre as crianças e o adulto.  

Também Guimarães, Guedes & Barbosa (2013) concordam que o que se deve 

estimular da criança no contexto educativo é a autonomia, autoconfiança e capacidade de 

expressão, através da coconstrução, da escuta e de conversas recíprocas. Portanto, não se 

trata mais do que o adulto traz de novo, mas do que o grupo pode aprender em conjunto com 

o que é trazido por todos. 

Com a intenção de explicar algumas das bases teóricas do MEM, Niza (1998) afirma 

que é um movimento que se baseia na experiência do ensaio e erro de Freinet e vai mais 

além, pensando também numa interação sociocentrada, com influências de Vygotsky e 

Bruner, se afastando do pedocentrismo, que era a chave do processo educativo infantil. Neste 

modelo de educação, a interação entre pares, e entre crianças e adultos ganha destaque. A 

autonomia da criança é encorajada, e ela é vista como atuante no seu próprio processo 

educativo. 

É neste contexto que surge o presente trabalho, tendo como tema central compreender 

como se estimula e desenvolve a autonomia e a responsabilidade numa sala de jardim-de-

infância do MEM. 
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Essa dissertação encontra-se organizada em três partes. Na primeira parte, são 

discutidos os principais conceitos subjacentes ao trabalho, nomeadamente autonomia e 

responsabilidade, bem como algumas teorias relevantes. De seguida, o MEM e seus 

dispositivos organizadores na educação da infância, nomeadamente a estrutura da rotina de 

uma sala, são aprofundados. Após a introdução teórica, é apresentado o estudo empírico, 

traduzido numa pesquisa qualitativa com observação naturalista num grupo de JI do MEM. 
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Capítulo I- Enquadramento Teórico 

 

 

 

1. Autonomia e responsabilidade 

 

Como bem coloca Freire (2016, p.58): “O respeito à autonomia e à dignidade de cada 

um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros.” A 

autonomia é um conceito abrangente, que convém ser discutido e reavaliado a todo o tempo. 

Porém, segundo Freire, ela é obrigatória, e não deve estar em discussão na relação entre 

educador e educando. Para Freire, o educador deve tomar o cuidado de não impossibilitar a 

liberdade de atuar do educando, pois isto seria um desrespeito, uma “transgressão dos 

princípios fundamentalmente éticos”. O autor ainda discorre a respeito da curiosidade: 

 A curiosidade que silencia a outra se nega a si mesma também. O bom clima 

pedagógico-democrático é o em que o educando vai aprendendo, à custa da 

sua prática mesma, que sua curiosidade, como sua liberdade, deve estar 

sujeita a limites, mas em permanente exercício. Limites eticamente 

assumidos por ele. Minha curiosidade não tem o direito de invadir a 

privacidade do outro (Freire, 2016, p. 82) 
 

Ainda que não escreva especificamente a respeito da educação da infância, o que 

Freire diz se encaixa perfeitamente com esta prática. Curiosidade, liberdade e autonomia são 

conceitos que se relacionam a todo o tempo. Segundo o autor, estes devem ser trabalhados 

nas salas, porém deve haver um cuidado e uma constante discussão sobre seu espaço; onde 

começam, e onde seu excesso pode atrapalhar o desenvolvimento da criança e suas 

interações. Mesmo porque, segundo o educador: “A liberdade sem limite é tão negada quanto 

a liberdade asfixiada ou castrada” (2016, p.103). Autonomia e liberdade, portanto, não podem 

significar uma falta de olhar e cuidado da relação dialógica entre educador e educandos. Não 

se trata de uma concessão, e sim de uma relação muito mais complexa e construída através 

da convivência, da confiança e do respeito. 

Sobre a curiosidade e autonomia do educando e a função do educador, Freire (2016) 

frisa: “É preciso (…) que o educando vá assumindo o papel de sujeito da produção de sua 

inteligência do mundo e não apenas o de recebedor da que lhe seja transferida pelo professor” 

(p.121). Portanto, há aqui uma responsabilidade necessária por parte do educando em seu 

próprio processo educativo. 
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1.2.  Apoio à autonomia: a Teoria da autodeterminação 

 

A teoria da autodeterminação (SDT) em muito concorda com os princípios do MEM. 

Segundo a SDT, pautada principalmente nos estudos de Ryan e Deci (2000), apesar de a 

criança ter um desejo inato de explorar o meio e de se sentir autónoma, a autonomia, não 

aparece de maneira espontânea, é necessário ser estimulada e facilitada pelo adulto 

(cuidadores e educadores).  

Whipple, Bernier e Mageau (2011), explicam, a partir da SDT, que o papel do adulto 

nesta promoção da autonomia não é somente o de deixar a criança livre por si só, uma vez 

que liberdade e falta de regras não são sinónimo de autonomia. Cabe ao adulto encorajar a 

criança a superar eventuais obstáculos, adequando os níveis de desafio das propostas às 

características das crianças, providenciando explicações e algumas sugestões, o que implica 

um adulto observador, atento e disponível.  

Inclusive de acordo com Appel, Wendt e Lima Argimon (2010) e segundo Wehmeyer 

(1992), a SDT explica-se pelo conjunto de comportamentos que permitem que a pessoa se 

enxergue como um agente causal de si mesma.  Segundo a SDT, nosso comportamento, para 

ser autodeterminado, precisa: ser autónomo, autorregulado, ter empoderamento psicológico, 

e levar a autorrealização. 

A definição de autonomia na SDT, trata de um senso de self, de um reconhecimento 

de si como alguém dono de uma individualidade própria, capaz de se governar por si mesmo. 

Se comporta, portanto, de maneira autónoma, aquele que respeita e reconhece as próprias 

necessidades (Appel, Wendt & Argimon, 2010; Guimarães & Boruchovitch, 2004). 

Para os autores (2004), já a autorregulação é quando o indivíduo tem a possibilidade 

de se utilizar estratégias com o objetivo de alcançar o que pretende, tendo a possibilidade de 

tomar por si decisões. O empoderamento psicológico, por sua vez, é o controle de seus 

domínios psicológicos, e a autorrealização, se relaciona com a conquista de propósitos 

pessoais (Wehmeyer, 1999 cit. in Appel, Wendt e Argimon, 2010) 

A SDT também define os conceitos de motivação extrínseca e intrínseca. Segundo 

Appel, Wendt e Lima Argimon (2010), a motivação extrínseca é uma ação estimulada por 

condições externas, quando se comporta ora por medo das punições, ora pela expectativa de 

um reconhecimento. A motivação intrínseca, por sua vez, refere-se ao agir por uma 

gratificação pessoal, é uma busca autónoma de bem-estar a partir de um interesse inerente.  

Segundo Guimarães e Boruchovitch (2004), a autodeterminação adaptada para o 

contexto educacional versa sobre o desejo do educando pela própria aprendizagem, uma 
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confiança em sua capacidade. Ora, para se conquistar um bom desenvolvimento dessas 

necessidades intrínsecas, ou seja, basicamente permitir que se atue de maneira autónoma, é 

necessário um contexto que forneça apoio para tal. Concordando então com Appel, Wendt e 

Argimon (2010) cabe, portanto, ao educador o fornecimento de tal contexto que a partir de 

Reeve (2004, 2006), se relaciona diretamente com baixo controle, a empatia e a facilitação 

na participação.  

 

 

2.O movimento da escola Moderna (MEM) 

 

O MEM teve seu início na década de 1960, contextualizando-se num período político 

onde não havia liberdade ou democracia. Os educadores se basearam, a princípio, sobretudo 

em Freinet e pensaram uma educação inclusiva, com princípios democráticos. Uma 

característica forte e importante do MEM é a constante reflexão e inovação por parte dos 

educadores, que estão em permanente contato entre si em prol da melhoria da educação. 

Segundo Folque (2012), o MEM é um modelo que se preocupa com o 

desenvolvimento pessoal e social de seus educadores e educandos, baseando sua práxis numa 

coconstrução democrática, com a constante reflexão acerca das práticas e enxergando a 

aprendizagem como um processo sociocultural. Ainda de acordo com a autora, na educação 

da infância, o modelo do MEM tem três condições essenciais que se encontram em todas as 

salas.  

A primeira, diz que os grupos devem ser compostos por crianças de diferentes idades, 

de forma que se proporcione um enriquecimento do contexto do grupo com diferentes 

realidades cognitivas e sociais. Um movimento de inclusão também existe desde o início do 

MEM. Crianças com necessidades educativas especiais favorecem ainda mais a possibilidade 

dessa convivência em coconstrução com diferentes agentes. 

A próxima condição, inspirando-se na pedagogia de Freinet, exige que dentro da sala 

haja um movimento de expressão livre, onde as crianças têm oportunidade para manifestar 

desejos, insatisfações e vontades. Isso lhes proporciona espaço para se comunicarem e serem 

ouvidos, desenvolvendo assim naturalmente autonomia, responsabilidade e competência de 

comunicação em grupo. 

Por último, deve haver um tempo lúdico com a finalidade de as crianças aproveitarem 

para explorar os materiais fornecidos na sala, assim como para viverem e aprenderem a partir 
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de seus espantos. Com este tempo disponível, espera-se que de modo autónomo (mesmo que 

de maneira coletiva) a criança passe a conhecer e interessar-se pelo mundo à sua volta. 

A partir dos princípios acima preconizados, entende-se quando Sampaio (2009) 

define o jardim de infância do MEM como “um laboratório de aprendizagens por 

excelência”. É um ambiente para se trabalhar e aprender a partir de todos os lados: do espaço, 

dos pares, de si mesmo, do adulto, da rotina.  

Segundo Folque (2012), o MEM respeita as normas das Orientações Curriculares para 

a Educação Pré-Escolar (OCEPE) que: 

(...) propõem uma abordagem abrangente e integrada da aprendizagem em 

que a criança é considerada o sujeito (agente) do processo educativo - o que 

significa partir do que a criança já sabe e valorizar os seus conhecimentos 

como a base de novas aprendizagens. (p.47) 
 

As OCEPE têm um princípio sócio construtivista. São agora divididas por áreas de 

conteúdo, ainda que grande parte dos educadores siga utilizando o conceito de áreas de 

conhecimento. As OCEPE não fazem uma imposição de teoria, trata-se de uma sugestão de 

caminho para uma educação sócio construtivista e sistémica-ecológica. 

De acordo com Folque (1999), o MEM discorda da visão individualista até então 

creditada ao desenvolvimento infantil e defende, em seu lugar, uma perspetiva social, 

levando em consideração a história de cada criança, e tudo o que ela tem a acrescentar no 

grupo. Portanto a aprendizagem é feita com ajuda do educador que atua como impulsionador 

das interações com os pares. 

 O MEM pensa a criança como um ser social e, portanto, considera muito importante 

o que ela traz de seu próprio contexto. 

Trata-se, portanto, do projecto de uma comunidade de profissionais que 

proporciona aos seus membros a construção cooperada da profissão docente, 

por retroacção do acto pedagógico, que se (re)constrói continuadamente, por 

meio da reflexão crítica e avaliativa de práticas no colectivo, de onde resulta, 

consequentemente, a construção de uma pedagogia (Serralha, 2009, p.5). 

 

O MEM tem a consciência de que a educação nunca deve ser dada por concluída, uma 

vez que implica um processo em constante evolução. Portanto, cabe aos educadores e 

educandos esta permanente avaliação de suas práticas. Dentro da sala, tal avaliação ocorre 

diária e semanalmente. Entre os educadores, a autoavaliação também transcorre com muita 

frequência. Trata-se de um compartilhamento de experiências e de uma valorização da 

vivência do outro, que por sua vez é escutada e considerada. É um dispositivo metacognitivo 

de troca mútua e constante aprendizagem.  
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Freire (2016) concorda com o exercício da autoavaliação e vai mais além: “(…) na 

formação permanente dos professores, o momento fundamental é da reflexão crítica sobre a 

prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática” (p. 40). Segundo Serralha (2009), o MEM se baseia na cooperação 

educativa como forma de estrutura organizativa da rotina do grupo. Isso quer dizer que toda 

a aprendizagem se dá de forma conjunta, dinâmica, a partir dos desejos e inquietações dos 

educandos. Os projetos de investigação surgem a partir de discussões em grande ou pequeno 

grupo, provenientes da curiosidade e do interesse dos seus membros “Daí que as 

aprendizagens ganhem sentido e se tornem significativas e úteis à vida de cada um” (p. 21). 

Serralha (2009) menciona uma Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) 

comunitária, que se desenvolve assim como a ZDP de cada um, graças à cooperação mútua. 

“Esses saltos qualitativos no desenvolvimento de cada um acontecem como consequência de 

enfrentarem sucessivos conflitos, que lhes ocorrem pelo confronto de pontos de vista 

diferentes que surgem das várias vozes que participam de uma actividade conjunta” 

(Serralha, 2009, p.23). 

Cabe ao educador criar as condições para a participação ativa de cada um respeitando 

as ZDPs individuais e comunitárias. O educador não vai impor um projeto nem injetar suas 

próprias convicções dentro do grupo, ele é um participante atento e ativo. A respeito da 

atuação do educador também disse Freire: “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

as possibilidades para a sua produção ou construção” (2016, p.24).  

Deve haver, segundo Freire, uma constante tensão entre autoridade e liberdade. A luta 

do educador democrático é a de evitar se tornar um licencioso em detrimento de um 

autoritário. Para um democrata, não é possível autoridade sem liberdade e esta sem aquela 

(2016). 

Folque (2012) explica que “a aprendizagem é considerada um processo de 

emancipação que proporciona os instrumentos para que cidadãos autónomos e responsáveis 

se possam envolver ativamente e agir solidariamente no mundo, bem como realizar-se 

pessoal e socialmente” (p.52). O MEM, portanto, oferece um modelo de escola democrática, 

que se baseia na formação da criança como um ser responsável e construtor do seu próprio 

pensamento.  
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2.1Dispositivos do MEM 

 

Dentro da rotina de um grupo do MEM, existem reuniões de conselho periódicas, 

onde as crianças participam expressando os seus sentimentos, contentamentos e frustrações. 

Tais reuniões são um bom aparato para trabalhar e desenvolver a autonomia da criança. Elas 

aprendem a se colocar perante ao grupo, assim como a se organizarem para saber o que 

pretendem falar na reunião (Folque, 2012).  

Niza (1998) explica que há uma distribuição planeada das atividades da rotina diária. 

O dia se dá da seguinte maneira:  A turma chega para o Acolhimento, e realiza a Planificação 

em Conselho, e as Atividades e Projetos. Logo pela manhã, depois do registo das presenças, 

o grande grupo se junta e conversa. Discute-se as sugestões levantadas no final do dia 

anterior, que podem se tornar projetos do dia seguinte. Neste momento, as crianças registam 

as atividades que pretendem desempenhar, e partem para realizá-las de maneira autónoma. 

Depois de cerca de uma hora, se dá a Pausa. As crianças seguem para as Comunicações, onde 

contam sobre as experiências vividas nos projetos realizados mais cedo. Seguem então para 

o Almoço. Este momento também é de responsabilidade das crianças. Nas Atividades de 

recreio, cada um decide de maneira autónoma se precisa de um descanso da sesta. Depois 

deste momento, se juntam em grande grupo novamente para a Atividade Cultural Coletiva 

(que muda de acordo com o dia da semana), e o dia finaliza com o Balanço em conselho. Na 

sexta feira, a tarde é dedicada à leitura e discussão do Diário da semana. Segundo Folque 

(2012) sexta feira, na reunião de conselho faz-se a avaliação do trabalho. O educador lê as 

colunas do diário, e todos observam como foi a sua semana. A cada 15 dias, o grupo avalia 

o mapa de atividades e cada criança tem então a oportunidade de analisar o que trabalhou, e 

a que menos se dedicou. Esta autoavaliação compete também ao educador, que pode perceber 

que tipo de atividade menos atraiu cada criança, e como fazer para melhorar para as próximas 

semanas. 

A partir dos treinos das responsabilidades diárias que se vê na rotina do MEM, as 

crianças sentem-se cada vez mais úteis e capazes, o que lhes faculta uma tomada de 

consciência de pertencimento do coletivo, assim como do que realizam (Serralha, 2009). 

Inclusive para Guizzo, Balduzzi e Lazzari (2019) o protagonismo infantil nasce a partir das 

vivências e situações que lhes são possibilitadas, tanto pelo educador quanto pela própria 

rotina. 
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Capítulo II - Estudo Empírico 

 

 

 

1. Objetivos do presente trabalho 

 

Um dos objetivos do MEM é promover a autonomia a par e passo do sentido 

democrático coletivo. Mas como se concretiza esta promoção no MEM? 

     O estudo mais aprofundado deste movimento é importante porque, além de 

questionar até que ponto cabe a atuação interventiva do educador, visa também entender o 

lugar da criança em seu próprio processo educativo e desenvolvimento da autonomia e 

responsabilidade. É de grande relevância estudar um movimento que preconiza um modo de 

agir diferente, acreditando na potência e investindo na criança como alguém capaz desde os 

primórdios de sua experiência social e escolar. 

Além disso, existem poucas pesquisas científicas que falam sobre a importância e do 

próprio desenvolvimento da autonomia no processo educativo na educação da infância. 

Para tanto, o estudo tem como objetivo geral entender como se estimula e desenvolve 

a autonomia e a responsabilidade numa sala de jardim-de-infância do MEM. 

Enquanto se procura responder a esta pergunta principal, são colocados também os 

seguintes objetivos específicos: 

 - Observar a rotina da sala e identificar os principais momentos que promovem a 

autonomia das crianças. 

- Identificar e analisar os instrumentos e mecanismos da rotina que permitem uma 

atitude autónoma das crianças. 

Presume-se que a partir da recolha de informação relativa a esses dois supracitados 

objetivos, a partir de uma segunda análise dos dados será possível também compreender 

melhor como se desenvolvem a responsabilidade e a autonomia individual em um ambiente 

em que tanto se trabalha o coletivo. 

 

2.Método 

 

 Dada a natureza dos objetivos definidos, este estudo recorreu a uma metodologia 

qualitativa, que incluiu observação e entrevistas, privilegiando uma abordagem naturalista e 

fenomenológica dos eventos em estudo. 
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Segundo Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa é uma investigação 

descritiva, onde o observador está mais focado no processo do que nos resultados, e os dados 

são analisados, a princípio, de maneira indutiva. Amado (2014), a define da seguinte maneira: 

“Assenta numa visão holística da realidade (...) investigar, sem a isolar do contexto 

‘natural’(...) em que se desenvolve e procurando atingir a sua ‘compreensão’ através de 

processos inferenciais e indutivos (construindo hipótese durante e depois da análise dos 

dados)” ( p.41).  

Bogdan e Biklen (1994) também enfatizam que a fonte direta de dados neste tipo de 

investigação é o ambiente natural, onde o instrumento principal da pesquisa é o investigador, 

e por isso, a pesquisa qualitativa é a que melhor se adequa quando se observa o contexto em 

questão. Além dos dados construídos pelo meio indutivo, o método também partiu de 

princípios dedutivos, uma vez que foram consideradas inicialmente categorias prévias, essas 

baseadas nos preceitos da SDT.  

2.1 Participantes 

A pesquisa foi realizada numa escola EB1/JI da região do Grande Porto, que envolve 

a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico. O grupo observado é composto por 23 

crianças com idades entre 3 e 6 anos. Há ali uma importante diversidade de estratos 

socioeconômicos e contextuais para além da heterogeneidade etária. O multilinguismo se faz 

presente, sendo o grupo composto em sua maioria por crianças portuguesas, mas também 

uma da Croácia, uma de Angola, uma da Suíça e um do Brasil.   

Também participaram na investigação a Educadora da Infância e a Assistente 

responsáveis. A Educadora acompanha o grupo há 3 anos, e está neste núcleo há 4 anos. 

Desde o seu primeiro ano letivo na EBI/JI passou a aplicar o modelo do MEM, logo acolhido 

pelas outras 3 Educadoras de Infância que trabalham no local. Tem 31 anos de experiência 

na área, tendo feito o curso de Educadora da Infância e a licenciatura em Ciências da 

Educação. Encontra-se ligada ao MEM desde há 22 anos, procurando estar presente nas mais 

diversas formações oferecidas pelo movimento desde 2003, como a oficina do modelo 

pedagógico e a formação contínua. Neste contexto, participa em diversas iniciativas 

associadas com o MEM, como o Congresso Nacional e os Sábados Pedagógicos, sendo 

membro ativo de um grupo cooperativo 

2.2     Procedimentos 
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O estudo em questão recorreu a múltiplas técnicas de recolha de dados e a múltiplos 

informantes (observação naturalista, diário de campo, entrevista a crianças e à Educadora), 

com vista a obter uma compreensão aprofundada das variadas oportunidades de promoção 

da autonomia e de atuação responsável por parte das crianças. 

Uma vez que todos os consentimentos necessários para a realização desta pesquisa 

foram pedidos e autorizados, a recolha de dados pôde ter seu início, respeitando assim, as 

medidas éticas. 

Observação: Durante quatro meses (entre os dias 06/12/2019 e 9/03/2020), três vezes 

por semana (segundas, terças e sextas-feiras), foram realizadas observações naturalistas no 

contexto.  Uma das formas de garantir a credibilidade, ou seja, a validade interna da pesquisa, 

como explica Coutinho (2008) citando Lincoln e Guba (1991, p.301), é o prolongued 

engagement (envolvimento prolongado). Este acontece a partir de uma imersão no contexto 

com tempo suficientemente investido para se conhecer bem a cultura e atingir os objetivos 

da pesquisa, assim como criar confiança nos participantes. O prolongued engagement foi, 

portanto, uma técnica utilizada nesta pesquisa, que garantiu um conhecimento aprofundado 

do grupo devido ao tempo dedicado às idas ao campo. 

 A entrada no terreno se deu de forma natural, com boa recetividade do grupo.  A 

presença da observadora na sala foi preparada pela Educadora, que explicou, às crianças que 

viria uma estudante observar a rotina da sala por algum tempo.  

A observadora assumiu assim a condição de observador participante, estando as 

crianças e equipa conscientes do objetivo de sua presença na sala. Para realizar as 

observações, posicionou-se em cantos da sala onde não interferisse com a rotina e o 

movimento das crianças, mas ao mesmo tempo sem a intenção de “se esconder”, ou de anular 

a sua presença na sala. Optou por interagir com as crianças quando a situação era adequada 

para tal, interferindo o mínimo possível no ambiente. 

 Segundo Coutinho (2008), “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”. Não há, portanto, seletividade no 

momento de registo da observação naturalista. Realiza-se uma descrição do cenário, dos 

atores, e das ações desenvolvidas de maneira corrente, para posteriormente dar início à 

análise dos dados recolhidos. 
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A pesquisa em questão pretendeu alcançar uma aproximação mais detalhada das 

características e ações dos sujeitos em seu contexto de rotina diário, o que justifica o número 

de idas ao Jardim de Infância. Durante toda a observação foram colhidas notas em um diário 

de campo. Para Bogdan e Biklen, notas de campo são “o relato escrito daquilo que o 

investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e reflectindo sobre os dados 

de um estudo qualitativo.” (1994, p.150). 

Atendendo aos objetivos da pesquisa, foi observada toda a rotina diária, até o 

momento do almoço, incluindo a entrada, o acolhimento, o preenchimento dos mapas, as 

reuniões iniciais, a realização e partilha de projetos, os lanches, os trabalhos em pares, e as 

reuniões de conselho e comunicação. Foi ainda objeto da observação a forma como as 

crianças usam e se distribuem pelos diferentes espaços da sala, as situações que evidenciam 

comportamento autónomo, e as circunstâncias em que as crianças trabalham sem a presença 

da Educadora. Os espaços físicos, a disposição da sala, e a atuação da Educadora também 

foram aspetos observados com o objetivo de responder às questões iniciais de pesquisa.  

Entrevistas com as crianças: O objetivo das entrevistas era compreender as 

perspetivas das crianças quanto a aspetos centrais na promoção da autonomia: rotinas, 

trabalhos em pares, distribuição de responsabilidades, e o que mais surgisse em seus 

discursos a este respeito, foram o foco principal de escuta. Os tópicos discorreram, portanto, 

em torno de perguntas sobre o funcionamento da rotina da manhã, os pares, os projetos, a 

presidência, e as outras responsabilidades. Após a recolha de dados feita através da 

observação naturalista e das notas de campo, foi chegada a hora da execução das entrevistas, 

que, segundo Amado, “é um dos mais poderosos meios para se chegar ao entendimento dos 

seres humanos e para a obtenção de informações nos mais diversos campos” (2014, p.207).  

Foram realizadas, portanto, entrevistas semiestruturadas com cinco crianças, sendo 

todas elas pertencentes ao grupo dos mais velhos, tendo, portanto, entre 5 e 6 anos. O critério 

de seleção se deu da seguinte maneira: dentre o grupo das crianças mais velhas (escolhido 

por ser o grupo que há mais tempo vivencia a rotina do MEM, e por terem já mais facilidade 

com a linguagem), a Educadora pediu que cinco se voluntariassem para participar das 

entrevistas, e assim elas foram escolhidas. 

Houve diversas trocas informais entre a observadora e as crianças no decorrer dos 

quatro meses, situações em que a pesquisadora respondia às perguntas curiosas a respeito de 
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sua observação e de sua presença no contexto.  Quando as perguntas eram feitas em 

momentos de reunião, ou no decorrer de alguma tarefa, a observadora explicava que 

conversaria mais tarde, quando estivessem todos livres e disponíveis.  Findos os meses de 

observação, no dia em que as entrevistas começariam, a Educadora perguntou em reunião 

quem gostaria de responder às perguntas, e deste momento surgiram os voluntários.  

As perguntas foram formuladas após o tempo dedicado à observação no contexto, e 

mantiveram a relação com os objetivos da pesquisa. As entrevistas com a crianças se deram 

com naturalidade, uma vez que já havia um grau de intimidade delas com a pesquisadora. As 

conversas ocorreram de maneira individualizada, e as crianças escolhiam onde gostariam de 

realizá-las. 

     Sobre a entrevista semiestruturada, Amado (2014) explica que “as questões 

derivam de um plano prévio, um guião onde se define e regista, numa ordem lógica para o 

entrevistador, o essencial do que se pretende obter, embora, na interação se venha a dar uma 

grande liberdade de resposta ao entrevistado” (p. 208). Tratando-se de perguntas realizadas 

a crianças tão jovens, o guião (anexo 2) funcionou como uma base para o início do 

desenvolvimento de uma conversa com cariz informal, embora visando obter informações 

específicas, tendo sido permitido às crianças algum controle sobre o âmbito e o ritmo da 

entrevista. 

 

Entrevista com a Educadora: Depois de recolhidos os dados com as crianças, foi realizada 

a entrevista com a Educadora. O que se pretendia era conhecer de modo mais aprofundado a 

intencionalidade das suas ações, bem como a sua perspetiva quanto à promoção da autonomia 

do grupo.  

Dessa maneira, os tópicos essenciais foram: perguntas sobre as práticas pedagógicas 

que diferenciam o MEM de um modelo tradicional, sobre o funcionamento da rotina, 

nomeadamente dos pares, da presidência e dos projetos. Também foi questionada sobre o que 

pensa a respeito da diferença etária do grupo, assim como sobre como trabalha a autonomia 

de crianças tão diferentes.  

Essa entrevista foi efetuada pelo telemóvel, através do aplicativo WhatsApp, uma vez 

que as regras de distanciamento sociais já estavam vigentes. As perguntas para a Educadora 

foram bastante parecidas com aquelas feitas para as crianças, porém com adequações 

relevantes (anexo 1). 
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3.Procedimento de Análise 

Como base para a análise de dados recolhidos, partiu-se de três grandes categorias, 

baseadas nos princípios da SDT. Foram elas: funções (tarefas atribuídas), apoio emocional, 

e nível de desafio. É evidente que muito se encontrou a partir destas categorias iniciais, 

porém, com o decorrer da pesquisa, foi possível chegar a outras que se encaixaram melhor 

com o que foi encontrado no contexto observado 

O primeiro passo no procedimento de análise foi a transcrição de cada entrevista (em 

anexo). Em seguida foi utilizado um método misto (indutivo e dedutivo), com cariz descritivo 

e reflexivo. Amado explica que “o procedimento pode, ainda, ser misto quando o 

investigador combina sistemas de categorias prévias com categorias que ele próprio cria 

indutivamente a partir dos dados, numa mistura dos dois procedimentos anteriores”. (2014, 

p.314).  

Partiu-se, portanto, das categorias teóricas já existentes mencionadas à priori, 

pertencentes à teoria da autodeterminação que, com o desenrolar da pesquisa e da observação 

foram enriquecidas e ajustadas.  

Depois de transcritas as observações e entrevistas, realizou-se uma releitura de todos 

os resultados, ou seja, uma análise da documentação de todas as fontes. Através de uma 

análise crítica e de reflexões posteriores, surgiram novas categorias que permitiram 

enriquecer a compreensão dos fenômenos observados. 
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Capítulo III - Resultados 

 

 

 

Os resultados estão organizados em 3 grandes partes, que levam cada um deles, a 

categorias subjacentes. São elas: estrutura da sala (que abrange as categorias de rotina e 

espaço), responsabilidades referentes às crianças (que abrange as categorias de tarefas e 

pares), e por último, interações da Educadora (que abrange as categorias de confiança, 

scaffolding e observação atenta). Os resultados levaram a pesquisa a um total de 7 categorias, 

que serão, por sua vez, detalhadas a seguir. 

 

1. Contexto de observação: a sala de atividades 

 

De forma a responder ao primeiro objetivo específico da pesquisa - observar a rotina 

da sala e identificar os principais momentos que permitem uma atitude autónoma das 

crianças-, realizou-se a investigação inicial do campo, tendo merecido os seguintes 

dispositivos característicos da rotina deste grupo.   

Mapa de presenças: Diariamente, quando chegam, as crianças realizam 

espontaneamente uma fila para marcarem a sua própria presença no mapa disponível na 

parede. É costume os mais velhos ajudarem os mais novos a encontrar seus nomes na tabela 

de dupla entrada com a data e nome. 

Reunião da manhã: Após a marcação dos mapas, todos se dirigem às cadeiras que já 

estão dispostas em forma de roda. Os presidentes (função rotativa que muda todo início de 

semana) neste momento assumem a liderança da reunião, desejando bom dia a todos e 

perguntando quem se inscreveu para falar. Nessa reunião, conversam de maneira muito 

organizada, levantando os braços e esperando que os presidentes concedam a palavra. Os 

assuntos são a respeito das novidades de casa que as crianças querem compartilhar. 

Mapa de Atividades: Neste momento, cada criança escolhe a área em que deseja 

trabalhar. Para tal, existe uma tabela com fotos que representam cada uma das atividades 

(colunas) e seus respetivos nomes escritos embaixo (linhas). Para se inscrever, a criança 

desenha um círculo no espaço da atividade. Quando finaliza o trabalho, volta ao mapa e 

colore este círculo, logo abrindo uma próxima atividade.  

Atividades: Na sala, existem 10 diferentes áreas disponíveis para as crianças 

trabalharem. A regra acordada entre todos é que cada área não exceda cinco crianças, o que 
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não é costume acontecer, salvo no “faz-de-conta”, que é a favorita do grupo (como foi 

percebido durante as observações, uma vez que era a área estava sempre mais cheia do que 

as outras. Observação feita também no mapa de atividades, onde a área apresentava sempre 

mais círculos desenhados). Não há um tempo determinado para se trabalhar em cada 

atividade, assim, uma criança pode utilizar-se de todo o tempo de atividades realizando um 

mesmo trabalho, assim como pode passar por todas as áreas em um mesmo dia.  

Lanche: Neste momento, as crianças são avisadas pela Educadora do horário, e 

começam a arrumar os trabalhos. Alguns lembram-se de ir ao mapa para fechar a atividade, 

mas a maioria dirige-se à mochila para pegar o lanche. Sentam-se nas cadeiras em roda e 

comem com calma. Muitas vezes uma conversa é iniciada pela Educadora, ou uma música é 

ouvida. 

Comunicações: A seguir ao lanche, as crianças sentam-se novamente em roda, e o 

presidente inicia a reunião perguntando quem tem algo a comunicar. Após receberem o 

direito à palavra, as crianças contam onde estiveram trabalhando, o que aprenderam e o que 

viveram no momento das atividades.  

Diário: O diário é um dispositivo que pode ser usado a qualquer momento do dia. É 

um mapa com espaço para expressarem seus sentimentos da semana. As colunas são: 

“gostamos”, “não gostamos”, “fizemos” e “queremos” Durante a reunião de conselho no final 

da semana, os diários são lidos e discutidos. Decisões para a próxima semana são 

frequentemente realizadas a partir do “queremos”. Em algumas ocasiões, eventuais 

desentendimentos entre crianças ocorreram, essas situações eram registadas no “não 

gostamos” e posteriormente compartilhadas com o grupo na reunião de conselho. 

Reunião de Conselho: É a reunião que ocorre semanalmente, no final da sexta-feira. 

Por intermédio do presidente, as crianças relembram o que foi escrito durante a semana no 

diário. Neste dispositivo registam o que gostaram, o que não gostaram, o que fizeram, e o 

que desejam fazer. Esta reunião não se dá com tanta frequência, por isso neste momento a 

educadora trabalha de maneira mais diretiva, lembrando à turma dos combinados e de como 

fazer a reunião. A Educadora escreve uma ata que é lida e aprovada pelo grupo quando a 

reunião acaba. 

 

2. Dispositivos e momentos de promoção da autonomia 

 

O segundo objetivo específico - identificar e analisar os mecanismos e momentos da 

rotina que promovem a autonomia da criança- foi respondido após a realização da 
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observação e das entrevistas, definindo-se algumas categorias principais, que são detalhadas 

a seguir: 

 

 

 

(imagem 1: tabela das categorias) 

  

Estrutura:  

A estrutura diz respeito a um conjunto entre a rotina do grupo e ao espaço da sala. 

Abrange-se aqui, portanto, tanto o espaço físico utilizado, como a organização diária, que é 

combinada entre o grupo. Ambos, como observado, mostraram-se essenciais para o trabalho 

autónomo e responsável das crianças 

 

Rotina:  

A rotina é um recurso organizador. Percebemos que as crianças se apropriam deste 

mecanismo quando, muitas vezes comentam com a Educadora que precisam realizar algo 

que foi deixado de lado. Isso fica claro a partir das entrevistas às crianças: 

  “Carla: -Quando vocês chegam, o que fazem? 

S: -Quando nós chegamos na escola nós marcamos a presença. Depois nos sentamos 

nas cadeiras e começamos a fazer a reunião. Mas hoje não fizemos porque foi um bocadinho 

   

Estrutura 

 Rotina 

 Espaço 

 

Responsabilidade 

 Tarefas 

 Pares 

 

Interações da 
educadora 

 Confiança  Scaffolding  
Observação 

atenta 
... 
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diferente e eu disse à professora que queria fazer, mas ela já não se lembra.” (18/02, S, 5 

anos). 

Quando questionadas sobre a rotina, todas as cinco crianças entrevistadas 

responderam com facilidade o que fazem desde que chegam na escola até a hora do almoço, 

mostrando animadas os dispositivos e mapas expostos na parede e feitos por elas. 

Na entrevista à Educadora, a própria reconhece essa tomada de consciência das 

crianças ao discorrer sobre a importância do diário: “O diário é um instrumento tão do dia a 

dia, que mesmo quando ele não está preenchido, está extremamente preenchido. Acho muito  

interessante quando eles me exigem isso: ´professora escreve, professora não escrevemos´”. 

A rotina também é vista como um mecanismo rico e facilitador da autonomia quando 

em diversos momentos do dia as crianças parecem transitar livremente pelo espaço, quando 

na realidade estão a realizar tarefas programadas. Segundo a Educadora: “São momentos que 

parecem que são de paragem, de transição, mas são momentos que são muito ricos e intensos 

e de paragem nada têm”. 

Nas reuniões, essa apropriação sobre a rotina se observa quando uma criança corrige 

a outra, mostrando-se atenta tanto ao que está a ser dito, quanto ao que se espera do momento. 

Tal atitude foi observada em uma reunião de Comunicações: 

T: - Presidente, posso dizer algo ao G? 

Presidente: - Sim 

T: - G, podes falar mais alto? Eu não percebi. 

G repete. B espera sua vez de comunicar e diz algo que vem repetindo nas 

últimas reuniões sobre ter ido ao cinema. L logo responde: -Mas isso não é 

comunicação. Comunicação é algo que aconteceu na escola. (Observação 

17/02) 

 

Estre trecho demonstra uma série de acontecimentos que são proporcionadas pela 

rotina do MEM. Primeiro, a forma como T pergunta ao G, demonstra respeito, além do real 

desejo de escutar o que G tem a dizer. Também a pergunta de T ao Presidente, se vê respeito 

pelo papel do presidente que é quem concede a vez da fala. Todas essas atitudes são 

estimuladas tanto direta quanto indiretamente no decorrer da rotina. 

Observa-se também, que as crianças mais novas, ainda que não entendam o que 

devem dizer em cada reunião, compreendem que se trata de um momento de se sentar, 

esperar, levantar a mão, e compartilhar algo. Isso é reflexo da organização, do estímulo à 

autonomia, e da confiança que são depositadas nas crianças. Por último, L, que já é mais 

velha, consegue diferenciar uma novidade de uma comunicação mostrando, além de atenção 

ao que diz B, uma apropriação da rotina e interesse em repassar seu conhecimento. 
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  Além disso, em alguns momentos do dia, as crianças se veem sozinhas, e sem o 

auxílio da Educadora conseguindo manter-se organizadas e seguindo o planeamento: 

No decorrer das atividades, por mais que a partir de uma observação 

superficial possa parecer que há um ambiente de brincadeiras livres e sem 

planeamento, existe um clima de autonomia e ajuda mútua que se dá em cada 

ambiente. Há andança pela sala e constante tomada de decisões. Sem precisar 

que um adulto peça, no fim de cada atividade, as crianças arrumam o lugar 

onde trabalharam e calmamente mudam de espaço. Há tomada de decisão 

quando olham em volta e contam quantas crianças estão na atividade que 

desejam ir. Além da matemática e noção espacial trabalhada de maneira 

intencional, há comunicação. Crianças convidam os pares a trabalharem 

juntos, e explicam umas às outras que devem ir para uma atividade que está 

mais vazia. (Observação 20/01) 
 

Um outro momento valioso observado em uma situação em que o grupo se viu a 

trabalhar sem adultos presentes na sala e que demonstrou a capacidade de trabalhar de 

maneira autónoma e responsável foi: 

A Educadora e a auxiliar saíram no meio da Reunião de Comunicações para 

resolverem uma urgência. T. estava comunicando o que tinha feito durante 

as atividades, mas algumas crianças começaram a se desconcentrar e falar ao 

mesmo tempo. O presidente RF se levanta, vai ao meio da roda, e com os 

braços abertos num gesto parecido com o que a Educadora faz, diz: ´Calma, 

calma! Tem que falar um de cada vez para não chatearem todos. ´ A turma 

se calou e seguiram escutando a partilha de T. (Observação 9/03) 
 

Esta situação chama a atenção a partir do fato de que R F, pertencente ao grupo dos 

mais novos, até então não tinha demonstrado uma ação autónoma com tamanho poder de 

liderança. Foi a primeira vez em que agiu na presidência sem estímulo da Educadora. Além 

da segurança dele assumir seu papel por saber que é o responsável por mediar a reunião, 

também foi importante a reação de todo o grupo, que se calou, pois, sabem que devem 

respeitar a autoridade do presidente. 

 

Espaço: 

O espaço possibilita a autonomia na medida em que tudo é acessível para as crianças. 

Quando terminam suas produções gráficas, por exemplo, vão sozinhos até a parede, 

encontram um espaço livre, sobem na cadeira e prendem o trabalho com algum pico 

disponível. As atas das reuniões, os combinados, os mapas e as responsabilidades também se 

encontram nas paredes, e são com frequência conferidos pelas crianças. 

Durante a reunião de comunicações, L pergunta se pode se inscrever para 

comunicar. Educadora pede que os presidentes RF e B o acompanhem até o 

mapa das comunicações, pois L não sabia aonde se inscrever. Os três ficam 

lá a observar a parede sob os olhos do grande grupo, que os aguarda, sentados 

na roda. Com ajuda da Educadora que também está sentada na roda, 

encontram o local, e L se inscreve. (Observação 9/03) 
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As crianças combinam de maneira democrática, e votam onde preferem deixar cada 

material, como almofadas, brinquedos, jogos, roupas, e onde acham melhor atribuir cada área 

de atividade. Dessa maneira, se lembram com mais facilidade onde está cada material e 

espaço, pois houve uma problematização e uma discussão. Durante a rotina, eles têm 

liberdade e autonomia para poder mudar algo de lugar, contanto que antes levem a ideia para 

o grupo e haja um consenso. 

Isso foi observado na seguinte situação: “No momento de comunicar o “gostei”, S diz 

que gostou de ´trocar os números de lugar e colocá-los na parede´. Educadora e crianças 

concordam que foi uma boa solução” (observação 28/02). 

 S se referiu aqui, à decisão que propôs ao grupo no decorrer da semana. Ele percebeu 

que os numerais disponíveis para a marcação das datas estavam muito escondidos e com 

acesso dificultado, num lugar alto demais. Por isso propôs colocá-los mais baixo. Sua 

sugestão foi acatada e mantida pelo grupo. 

 

Atribuição de responsabilidades 

As responsabilidades das crianças na sala são das mais variadas, porém, duas delas 

merecem um destaque e foram por isso elencadas como categorias, por serem responsáveis 

por proporcionarem momentos de autonomia e responsabilidade por parte das crianças. 

 

Tarefas: 

 Dentre os diversos mapas disponíveis à altura das crianças, está o de atribuição de 

responsabilidades. As crianças são divididas em pares, e cada par tem uma responsabilidade 

principal que muda toda segunda-feira. O mapa é de fácil acesso, e além das 

responsabilidades que estão desenhadas e escritas, existe a foto de cada criança. Na segunda-

feira as crianças vão até lá, e rearranjam as fotos de acordo com as novas responsabilidades 

da semana. Dentro delas estão: presidência, limpeza da sala, cuidado com os brinquedos, casa 

de banho, marcação do tempo, marcação das faltas, recreio, cuidado dos peixes, cuidado do 

pássaro, refeitório.  Cada uma dessas funções permite que as crianças se sintam encarregadas 

e apoderadas do bom funcionamento da rotina. 

 Enquanto algumas crianças já atuam de maneira totalmente autónoma, e logo que 

chegam realizam suas atividades com seus pares, outros ainda precisam ser lembrados pela 

Educadora, como pode ser observado a partir desse exemplo: 

Crianças vão se sentando na roda enquanto uma dupla marca no mapa do 

tempo. A sala já estava organizada, com as cadeiras em volta da mesa, 
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almofadas no canto da leitura e todo o material aparentemente em seu devido 

lugar. 

   Educadora: - R., não tens nenhuma tarefa a cumprir? 

   Ele responde que tem, o tempo. 

   Educadora: - Já estou a interromper muito. Despacha-te R. Quem quiser que 

comece o trabalho, eu estou só para ajudar” (Observação 13/01). 
 

Ajuda entre pares:  

Além das trocas encorajadas dentro do grande grupo, existe um investimento na 

vivência e troca entre pares. As responsabilidades, que mudam a cada semana, são sempre 

compartilhadas por duplas. A Educadora opta por estimular a constituição de pares feitos por 

uma criança mais velha e uma mais nova, acreditando que desta maneira os ganhos são mais 

proveitosos. Segundo a Educadora, a respeito do benefício mútuo:  

Na medida em que eu assumo, que eu aceito, e desenvolvo e concretizo, 

automaticamente com o meu par, eu impulsiono-o também a caminhar 

comigo e ele fará a mesma coisa(...). Também eu caminho com ele e também 

eu me desperto para outros sentidos ou para aperfeiçoar aquilo que eu já 

tenho por mim como curiosidade para saber mais e fazer melhor. (Entrevista 

à Educadora) 
 

O benefício da heterogeneidade etária é vivido tanto pelos menores, quanto pelos 

maiores. Os mais jovens observam mais, e tiram aprendizagens das comunicações, e das 

resoluções de problemas. São, a todo o tempo instigados a aprimorar seu desenvolvimento 

interpessoal e cognitivo por influência do convívio direto com crianças maiores. Os mais 

velhos por sua vez, ficam responsáveis pela ajuda aos menores, e dessa maneira tomam 

consciência e se apropriam com mais segurança de suas próprias aprendizagens. Diversos 

exemplos deste convívio benéfico foram retirados das observações. 

Educadora convida as crianças mais velhas a ajudarem seus pares. No 

entanto, lembra que ajudar não é `fazer por eles`. Os pares vão juntos para a 

fila (de marcação de atividades) e os mais velhos ajudam os mais novos, 

explicando e apontando onde devem realizar a marcação no mapa. 

(Observação 14/01) 
 

Através desta colaboração, os mais novos usavam a caneta e marcavam a atividade 

que desejavam realizar. 

O benefício do trabalho em pares, entretanto, não se observa somente a partir das 

diferentes faixas etárias. No trabalho de projetos, onde as crianças escolhem com quem 

trabalharão, também há muita troca e aprendizagem:  

A dupla que trabalha os habitats dos animais está bem concentrada. Discutem 

e tomam decisões juntas. Se utilizam do apoio de livros com imagens de 

animais disponíveis na mesa.  

S: - Já tem pedras o suficiente. 

A: - Acho que não. 
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S: - Vou cortar mais azul. (Observação 17/01) 

 

Esse trabalho acima observado estava sendo preparado para ser apresentado no final 

da semana. A Educadora passava pela mesa para observar, de maneira a mostrar que estava 

disponível, mas as meninas não pareciam perceber, e trabalhavam concentradas. Ainda sobre 

a mesma dupla, no dia da apresentação do projeto: 

S pergunta a A o que ela gostaria de apresentar. Decidem como pegarão no 

papel com os registos, e como mostrarão para o grande grupo o que 

aprenderam. S, quando A não respondeu à suas perguntas:  

-Fala o que tu quiseres! Tenho que apresentar tudo? Abre e vai pensar no que 

diz. Eu já estou a pensar no que vou dizer.  

Depois de um tempo, na hora de concluir o projeto, S diz: 

 - Portando, A, tu vais ser o mar e o ar e eu vou ser o pântano e a terra. 

(Observação 20/01) 

 

Este processo de tomada de decisões entre pares é enriquecedor na medida em que, 

permite apropriação do tema que aprenderam sozinhas, proporciona uma coaprendizagem 

através de uma posterior comunicação dentro do grande grupo. Como conclui a Educadora 

sobre a importância desta coaprendizagem: “São as áreas de formação pessoal e social é 

nossa independência e autonomia, é a liberdade expressiva, é o saber dar opinião, é o gostar 

de a dar. Tudo isso é o trabalho em pares.” (Entrevista à Educadora). 

 

Atribuições da Educadora:    

Apesar de, a esta altura já ser claro que a relação entre Educadora e criança num 

grupo de Jardim de Infância do MEM é de cooperação, onde ninguém tem papel de destaque 

ou importância diferenciada, é evidente que cabem à Educadora alguns deveres para o bom 

funcionamento desta rotina. As seguintes atribuições chamaram a atenção por ajudarem a 

atingir o objetivo do estudo. 

 

Confiança 

Nos momentos em que deixa o grupo sozinho na sala, a Educadora mostra que tem 

confiança na autonomia e na responsabilidade de cada um, para seguirem os trabalhos ainda 

que sem o seu olhar direto, sua presença física. 

Educadora não está na sala. Mais de 20 crianças estão trabalhando nas áreas. 

L. vai até o mapa de atividades e olha em volta da sala (provavelmente para 

ver onde poderia se inscrever). E diz: -Tem muita gente no “faz-de-conta”!  

Auxiliar olha, concorda e anuncia: - São só 5! (Observação 9/12) 
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A Educadora está aberta a colaborar e deixar que se trabalhe a partir de eventuais 

mudanças na rotina, tais como aquelas trazidas pelas crianças a partir de curiosidades 

espontâneas que surgem no decorrer do dia:  

As crianças trazem do recreio uma joaninha que encontraram. 

S: - A joaninha não vai ficar bem sem comida. Se calhar colocamos relva na 

caixinha. 

Educadora: - Ela come relva? 

S: - Não sei o que as joaninhas comem. 

Educadora: -E então? 

R: Temos que investigar. 

Educadora: - Onde? 

R: -Na enciclopédia. 

Educadora: Já sabem onde fica. (Observação 3/02) 
 

Os projetos e atividades, como esse acima observado, podem surgir a qualquer 

momento, a partir do desejo das crianças. Alguns se interessaram pela joaninha e 

debruçaram-se na pesquisa para o cuidado dela. Outros deram seguimento às atividades que 

já estavam a realizar antes de irem para o recreio. 

A Educadora proporciona liberdade e espaço para trabalharem sozinhos, estando 

disponível para ajudar nos momentos em que atingem algum impasse com palavras escritas, 

por exemplo. As crianças, já sabendo disso, quando precisam de ajuda, logo pedem, não 

esperando que a Educadora venha lhes oferecer auxílio ou respostas prontas. 

Outro exemplo da liberdade do aprofundamento em temas fora do “programado”, foi 

apontado na observação da reunião de conselho. Enquanto as crianças estavam a relembrar 

momentos importantes da semana, T. fala sobre o nascimento de seu irmão. O grupo logo 

passa a conversar sobre os bebês, de onde eles surgem (tema inclusive, de um projeto 

realizado na semana anterior), e sobre irmãos. A Educadora deixou esta conversa fluir, sem 

precisar intervir para manter uma organização, ainda que estivessem lá 20 crianças 

aparentemente interessadas no assunto de braços levantados para ter sua vez de falar. Isso 

demonstra que, ainda que tenham um assunto específico a tratar, existe uma flexibilidade na 

rotina e na atitude da Educadora que permitem que os assuntos da realidade e dos contextos 

deles sejam trabalhos de maneira espontânea.  

 

Scaffolding 

Uma das principais funções da Educadora, que se observa com frequência, é a do 

Scaffolding. Rodrigues (2015) explica o conceito de Scaffolding baseando-se na perspectiva 

de aprendizagem socio-construtivista de Vygotsky. Scaffolding pode ser traduzido como 

uma metáfora de “colocar andaimes”. Tal “colocação de andaimes” se relaciona com a ajuda 
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que o adulto fornece à criança para que alcance a próxima fase de seu desenvolvimento. 

Segundo a metáfora, a criança é um edifício em construção e o andaime é indispensável para 

ajudá-lo a crescer, tratando-se de uma etapa da construção. A Educadora aproveita 

oportunidades para se adequar ao nível de ajuda de acordo, especificamente, com a criança 

e sua situação. 

 Durante a rotina, atua atribuindo responsabilidades, e demonstrando confiança, ao 

mesmo tempo em que tenta ter o cuidado de não exigir mais do que a criança possa 

responder. É possível observar, entretanto, que algumas crianças ao serem estimuladas a 

falar, parecem sentir-se pressionadas e abaixam a cabeça, não conseguindo, ou mesmo não 

querendo posicionar-se perante ao grande grupo. 

A Educadora reconhece que há diferenças na participação das crianças por se tratar 

de um grupo grande e heterogêneo, mas enxerga nisso uma oportunidade para trabalhar seu 

apoio emocional: “Portanto as crianças falam mais ou falam menos, o que não significa de 

todo que não estejam ali. Como lidar com essas situações? É exatamente tempo, respeito, 

valorização, estímulo contínuo”. 

 Em momentos de reunião, quando percebe que um presidente tem dificuldade de 

liderar intervém auxiliando-o. Um exemplo desse apoio foi visto no decorrer de uma reunião 

de Comunicações: 

Presidente contou com alguma diretividade da Educadora, que também 

pediu ajuda para outras crianças para darem seguimento à reunião. Pergunta 

quem tem alguma comunicação da semana, e quando R. se dirige a ela, diz 

que ela não é a presidente. Presidente então pergunta baixinho quem tem 

algo a comunicar. (Observação 14/02) 

  

Nesta cena, com o estímulo da Educadora, a criança na função da presidência sentiu-

se mais confortável para atuar em sua responsabilidade, agindo de maneira autónoma, em 

seu próprio tempo. 

 Suas atitudes, portanto, sejam elas de omissão, de observação, ou de estímulo direto 

perante a comunicação e a discussão, são muito importantes para encorajar a autonomia.  

 

Observação atenta: 

Uma importante estratégia da Educadora é estar presente como uma observadora 

atenta, que somente intervém quando sente que é necessário. A relação com o grupo é de 

segurança, portanto, as crianças têm consciência de sua presença, porém sabem que seu olhar 

não é de controle, tendo antes o intuito de fortalecer atitudes autônomas. Segundo explica: 

“Portanto, teríamos que estar aqui numa atenção profunda de disponibilidade e o máximo 
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de acompanhamento ao desenvolvimento dos projetos. Não impondo respostas, mas dando 

oportunidades de ir ao encontro das respostas” (entrevista à educadora). 

A Educadora a todo o tempo, principalmente no decorrer das reuniões, lembra que é 

só uma facilitadora, e que as perguntas não devem ser direcionadas a ela, mas sim ao 

presidente.  

Alguns presidentes, por serem mais velhos e mais adaptados à rotina 

precisam de pouca ajuda e assistência para liderarem uma reunião. Nesses 

momentos a Educadora somente observa, evitando participar com fala. 

Quando são presidentes com menos experiência, ela ajuda. Às vezes pede 

que alguma outra criança ajude, às vezes levanta o próprio braço para 

comunicar. (Observação 20/01) 

 

É possível perceber que ainda que não interfira a todo o tempo nos trabalhos, tenta 

acompanhar o panorama geral dos acontecimentos. Com frequência faz observações e 

comentários a respeito da distribuição das crianças na sala, com o objetivo de que percebam 

eventuais erros e se reorganizem sozinhos. 

 
Olha para as ciências e pergunta quantos meninos estão lá. Eles respondem 

que são 6. Ela então os convida para verificar no mapa se todos se 

inscreveram para essa atividade. Dois deles veem que estavam inscritos na 

biblioteca, e para lá se dirigem. (Observação 14/01) 
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Capítulo IV -Discussão  

 

 

A seguir, serão analisadas e discutidas cada uma das categorias apresentadas. São 

traçados paralelos à luz da revisão da literatura, que reforçam a ligação entre os preceitos do 

MEM e os dispositivos encontrados no contexto observado. 

 

Rotina:  

A rotina foi elencada como um dos principais dispositivos facilitadores da autonomia 

e responsabilidade das crianças dentro do contexto da sala. Conscientes dos momentos de 

organização diários, as crianças ficam mais independentes para agir, sabendo que têm o 

apoio tanto da Educadora, quanto dos dispositivos que se encontram escritos na parede. Niza 

(2012), esclarece a respeito da rotina que: “a estabilização de uma estrutura organizativa, 

uma rotina educativa, proporciona a segurança indispensável ao investimento cognitivo das 

crianças.” (p. 206). Portanto, trata-se de um dispositivo de grande importância para o 

desenvolvimento de uma criança inserida em um grupo de jardim de infância 

 Respondendo aqui a um dos objetivos da pesquisa, não há um momento da rotina 

específico que proporcione a autonomia, dado que é um dispositivo completo, que como um 

todo facilita esta apropriação. 

Portanto,     

A organização da rotina diária e semanal estrutura os ambientes de vida em 

que participamos e nos desenvolvemos enquanto seres humanos. Ela 

constitui um organizador básico, fonte de segurança, que nos permite 

reconhecer o motivo da atividade em que estamos envolvidos e, assim, 

participarmos com autonomia e protagonismo. (Folque, Bettencourt e 

Ricardo 2015, p.23).  
 

O fato previamente observado de as crianças “reivindicarem” da Educadora algo que 

ainda não foi feito, lembrando-a ao irem aos diários para se basear sobre o que querem, 

demonstra não só uma consciente organização, como também uma liberdade democrática. 

Isso se dá uma vez que as crianças sabem que o dia não é realizado e projetado pela 

Educadora, e cabe ao grupo a responsabilidade sobre o que acontece na rotina.  

Tal acontecimento foi observado em alguns momentos quando a Educadora tenta 

extrair da memória das crianças algum fato previamente combinado. Ainda que fique claro 

o seu desejo de seguir o planeamento combinado, se as crianças não se lembram, ela aceita 

e dá prosseguimento à rotina.  
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Uma situação que reflete bem o fato da Educadora agir de acordo com o desejo das 

crianças foi observada em reunião de conselho: “Educadora tentar puxar da memória das 

crianças o que foi anotado no “queremos” durante a semana, mas ninguém se lembra. Ela 

desiste e o presidente fecha a reunião”. (Observação 10/02). 

 

Espaço: 

A respeito do espaço das salas de Jardim de Infância do MEM, Niza (1998) diz: “O 

ambiente geral da sala deve resultar agradável e altamente estimulante, utilizando as paredes 

como expositores permanentes das produções das crianças (…)” (p.148). O espaço 

observado atua como aliado da autonomia individual e coletiva, por ser estimulante e 

acessível, permitindo a livre e, ainda que possa não parecer, organizada, circulação. 

Segundo Niza (2012), o espaço deve ser dividido por áreas básicas, todas pensadas 

cuidadosamente para poderem estimular o desenvolvimento. Os espaços das salas do MEM 

devem ser convidativos para permitir que a criança por si opte por trabalhar em todos eles.  

Serralha (2009), também explica que a sala deve ter um espaço estruturado, com 

instrumentos ao alcance e à vista das crianças, justamente para que tenham a sua utilização 

facilitada, através de uma exploração autónoma. 

Isso resulta, como pode ser observado, numa apropriação das crianças, que 

reconhecem o próprio trabalho e se lembram dos contextos onde foram produzidos. Os 

registos das paredes auxiliam-nas na rotina, quando querem escrever algo autonomamente, 

ou quando querem mostrar a um amigo ou à Educadora uma produção realizada. 

Com o passar do tempo, a sala torna-se um espaço muito peculiar daquele grupo, 

uma vez que foi produzido em conjunto, num contexto de abertura a discussões, tanto em 

grande grupo, como em pares, ou também entre a Educadora e crianças. A consciência de 

que é uma sala deles, feita por eles, proporciona a construção da identidade e a sensação de 

responsabilidade, contribuindo assim, para a formação de indivíduos autónomos. 

Na categoria do Espaço, faz sentido o questionamento sobre como se trabalha 

individualmente dentro de um contexto coletivo. Corsino (2012) defende que nos processos 

interativos que se dão na escola, as crianças se formam, criam, e transformam o ambiente ao 

produzirem e serem produzidas pela cultura da qual estão inseridas. A ação da criança 

pequena, ainda segundo a autora, é também uma forma de reelaboração e recriação do 

mundo. Portanto, a criança merece agir e reagir de uma maneira individualizada e própria, 

ainda que esteja em grupo, para seguir “produzindo” cultura e beneficiando da interação 

com o próximo. 
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Tarefas: 

 

A partir da leitura de um dos mapas disponíveis na parede, é possível ver (e ler) a 

responsabilidade atribuída a cada criança na semana em questão. Cabe a cada um ter a 

consciência do que deve fazer, e partir para a ação. O termo “responsabilidade” já é 

conhecido por todos, desde o mais jovem, que ainda não sabe bem explicar em palavras o 

que ela significa, até o mais velho, que sozinho, opta por ajudar quem aparentemente precisa.  

Niza (2012), explica que: “é através de um sistema de organização cooperada que as 

decisões sobre as atividades, os meios, os tempos, as responsabilidades e a sua regulação se 

partilham em negociação progressiva e direta e que o treino democrático se processa (...) (p. 

193). Ou seja, a partir da conversa, da discussão, e das tomadas de decisão, a análise crítica 

nasce e se desenvolve, e com esse treino democrático, todos, à sua maneira, se sentem 

responsabilizados pela sua parte na concretização da rotina.  

As tarefas servem, então como uma das muitas maneiras em que as crianças se 

expressam e atuam no grupo. A constante discussão, as comunicações, e o fato de 

questionarem os próprios atos a partir da cooperação, contribuem para dar mais significado 

a tudo o que é por eles feito. Há nisso tudo um sentido de comunidade, onde cada criança 

reconhece a sua tarefa tão bem quanto reconhece a do outro. 

Uma das tarefas favoritas das crianças entrevistadas é a da presidência, e essa por si 

só já demonstra a riqueza da responsabilidade que traz. Segundo a Educadora: “É esse papel 

de entreajuda, que é entre pares e a si próprio em simultâneo. Ele é provocatório, ele tem o 

papel de criticar, de fazer apreciações. Ele é voz e dá a voz. É uma liderança democrática 

que impulsiona, que cumpre, que organiza” (Entrevista à Educadora). 

  A responsabilidade de ser o presidente da semana contribui para mudar a maneira de 

agir de cada criança. Observa-se um amadurecimento, e como explicado pela Educadora, 

uma “liderança democrática” que permite que todos trabalhem, escutem e sejam escutados 

por intermédio deste presidente. Novamente aqui, se observa a responsabilidade e a 

autonomia individuais desenvolvidas e trabalhadas dentro do coletivo. 

Tal como observado por Serralha (2009), a participação nas tarefas é livre e rotativa, 

o que permite que todos tenham a oportunidade de realizá-las. São organizadas e trocadas 

de maneira cooperada e democrática. A partir da observação, concluiu-se que tais tarefas se 

apresentam como um grande treino para o desenvolvimento da responsabilidade, visto que 

cada um assume um compromisso cuja realização somente lhe cabe (e ao seu par). 
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Além disso, ainda segundo Serralha (2009), as tarefas não podem ser repetidas por 

uma criança se não tiverem sido desempenhadas por todos do grupo, o que confere a 

oportunidade de todos  realizarem as mais variadas atividades, e assumindo as mais diversas 

responsabilidades  Portanto, todos atuam em atividades desde as mais “cobiçadas” e visadas 

(como a presidência) como as mais rotineiras (como o preenchimento do tempo).  

 

Ajuda entre pares:  

 

Relativamente à ajuda entre pares é possível observar um ganho a partir de dois 

lados: tanto no trabalho realizado entre crianças com idades diferentes, quanto quando as 

crianças que se escolhem para serem pares de projeto. Sobre isso, a Educadora refere: “Uma 

vantagem que eu acho enormíssima é a entreajuda, que é muito superior a qualquer outro 

grupo que esteja só com a mesma idade”. 

A respeito do grupo com níveis etários diferenciados, Niza (1998) explica: “(…) 

Integrando de preferência as várias idades para que se possa assegurar a heterogeneidade 

geracional e cultural que melhor garanta o respeito pelas diferenças individuais no exercício 

da interajuda e colaboração formativas que pressupõe este projecto de enriquecimento 

cognitivo e sociocultural” ( p.146). 

Segundo Niza (2014, p. 97), as diferentes idades servem “para que potencialize o 

mais largo património de cultura abarcado pelo grupo heterogéneo com a sua educadora.” 

Nesta turma observada, há crianças de diversos contextos, culturas e idades, garantindo 

assim, uma riqueza de oportunidades trazidas pela diferença e pelo respeito a esta. 

Portanto, o trabalho a pares (assim como o do grande grupo), é pensado justamente 

neste ganho mútuo e não linear. O fato de cada um trazer o seu contexto, o seu conhecimento, 

a sua história, enriquece as discussões do dia a dia, trazendo benefícios a todos. 

 A todo o tempo essa troca é evidenciada na rotina do grupo. Crianças dando as mãos 

aos respetivos pares para os levar a algum lugar, ou somente para se reconhecerem como 

referência e sentarem-se na mesma cadeira durantes as reuniões.  

É evidente que, por vezes, é necessário um reforço da ideia da função dos pares por 

parte da Educadora: “Uma criança pede ajuda para uma marcação e a educadora responde: -

Entendam-se com vossos pares” (Observação 13/01). 
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Por meio da observação, percebe-se um grupo heterogéneo que convive bem e divide 

o espaço. Como bem justifica a Educadora na sua entrevista:  

 
Porque o mundo é feito mesmo disso. Nós vivemos com irmãos mais velhos, 

com vizinhos mais velhos, interagimos com todas as idades. Não faz sentido 

nenhum o ‘somos só os três anos, sabemos fazer só isso, só vamos até ali.’. 

Isso não acontece assim e a prova disso são os grupos heterogéneos que se 

desenvolvem, que são muito mais criativos, são muito mais interventivos e 

mais ágeis na solução de imprevistos. (Entrevista à Educadora) 

 

 Através das conversas e entrevistas individuais, se percebe que ainda que sempre 

trabalhando em pares ou grupos, cada um está num momento de sua ZDP, e cada um se 

desenvolve de maneira autónoma.  

 

Confiança 

Uma categoria que emergiu dos dados e que não tinha sido antecipada foi a confiança. 

Foram vários os registos de observação em torno da importância da confiança da Educadora 

no seu grupo (e vice-versa) e como isso tem o poder de as responsabilizar pelos seus atos, 

assumindo as crianças os papéis de protagonistas. 

Como escreveram De Angelo, Rocha e Kramer (2013): “A afirmação de uma 

pedagogia para a educação infantil alicerçada na comunicação dialógica pode fazer emergir 

um trabalho educativo pautado na cooperação, na autonomia, na afetividade, na possibilidade 

de vir a ser mais (…) “(p.53) 

A confiança é um acordo mútuo, construído aos poucos, sem imposições. Ela nasce e 

se desenvolve através do trabalho cooperativo, na comunicação constante, e nas trocas 

diárias. Portanto, deixar que as crianças se ajudem e ajam por si, não se trata de uma 

desresponsabilização do educador, pelo contrário, significa confiança em que o trabalho é 

possível sem a sua intervenção contínua. 

Serralha (2009) explica que no MEM há uma liberdade para que as crianças se 

manifestem livremente, o que se traduz numa grande confiança por parte da educadora no 

grupo. Cada criança pode seguir de maneira autónoma o seu desejo, e a Educadora está 

presente para agir como um guia nestes diversos e variados caminhos. Como no conceito de 

scaffolding, Serralha (2009) diz que cabe a educadora dar tal liberdade e facilitar os 

processos somente quando surge alguma dificuldade, para estabelecer com cada um, o 

andaime necessário para que atinjam seus objetivos de aprendizagem.  
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Scaffolding 

 

A Educadora estimula e demonstra interesse nas comunicações feitas pelas crianças, 

facilitando assim um encorajamento para a segurança não só da criança que se está a 

expressar, mas também para todo o grupo que percebe a interação positiva e se envolve 

assim na conversa. Segundo a Educadora, quando questionada a respeito da sua função: “(...) 

É o provocar continuamente o que não fala, o que não intervém, mas também dar-lhe o 

direito ao seu silêncio, a escuta, o respeito por aquilo que ele quer ou não validar 

socialmente.” (Entrevista à Educadora) 

As suas palavras estão de acordo com Niza (2012), quando este estabelece que o 

papel da educadora durante as atividades é o de secretariar e desafiar o educando enquanto 

passa pela sala a observar o trabalho e desenvolvimento de todos. 

Ela oferece, portanto, Scaffolding ao entender, respeitar, e saber trabalhar em cima 

do momento de aprendizagem de cada um, tirando partido das diferenças de idade e 

momentos da ZDP. Ou seja, ajusta seu grau de intervenção e ajuda mediante a situação e 

cada criança. A sua função é tanto provocar, como não intervir. 

Serralha (2009, p.42) citando Bruner (1996,) recorre a esta metáfora ao discorrer 

sobre as responsabilidades (com)partilhadas: “Em vez das tradicionais lições, se privilegia 

o trabalho de aprender, em que os alunos se ajudam mutuamente, “montando os andaimes” 

necessários para que todos atinjam o sucesso, independentemente das capacidades de cada 

um”. Portanto, o scaffolding não cabe somente à educadora, mas a todo o grupo que trabalha 

em cooperação.  

Tal recorrente atuação de mútua ajuda pode ser exemplificada na observação do dia 

14/01: “M, que recebeu apoio da sua dupla I para marcar a atividade foi para o faz-de-conta 

e se fantasiou toda. Brincou bastante”. Em diversas situações observadas na rotina era 

possível ver uma criança pegando na mão da outra e levando-a a realizar alguma atividade, 

ajudando-a em marcações de presença ou até para prender um trabalho na parede. 

 

Observação Atenta 

 

Uma das estratégias a que a Educadora recorre com frequência é a observação atenta, 

que já foi preconizada por Niza como uma das suas principais funções: “Por eles circula, 

estimuladora e dialogante, a educadora.” (2014 p. 98). Isso demonstra que a prática educativa 
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do MEM não é centrada nem no adulto nem na criança. Trata-se de uma alternância de 

protagonismo, sempre com o objetivo de estimular a criança a fazer mais e melhor. 

A respeito desta divisão da importância dos papéis, concorda Freire (2016): “(…) nas 

condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos 

da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito 

do processo” (p. 28). 

Enquanto observadora atenta, a Educadora contempla a ação do grupo e de cada 

criança individualmente. É necessário aqui uma “disponibilidade do educador para registrar 

as mensagens das crianças, estimular a sua fala, as produções técnicas e artísticas e animar a 

circulação dessas realizações através de circuitos diversos que se alimentam desse labor de 

expor e comunicar” (Niza, 2014, p. 198). 

Contextos sociais (tais como o que foi observado), que apoiam o sentimento de 

competência, autonomia, e sensação de pertença, através do trabalhado investido da 

Educadora, são a chave para se manter uma motivação intrínseca e estimular um 

comportamento autodeterminado (Ryan & Deci, 2000). A Educadora tem aqui, uma série de 

comportamentos que levam a tais motivações. Tanto o Scaffolding, como a confiança e a 

observação atenta são exemplos igualmente importantes e percebidos na rotina diária. 

Baseando-se nas definições de Skinner e Belmont (1993), as crianças precisam de 

suporte à autonomia, ou seja, uma liberdade que permita que elas possam realizar atividades 

por si, ainda que com o amparo do adulto, que se mostra presente para ajudar quando 

necessário. 

 O educador que dá suporte à autonomia, segundo a SDT, é aquele que não precisa 

oferecer prémios para um comportamento correto e autónomo da criança, mas sim, aquele 

que mede a necessidade de intervenção e de apoio para permitir a ação autónoma. Portanto, 

a Educadora observada age de acordo com a SDT, fornecendo um contexto promotor à 

autonomia das crianças. 

Em suma, com este trabalho foi possível identificar um conjunto de dispositivos que 

promovem a autonomia das crianças. Estes incluem vários aspetos diversificados, desde a 

estrutura do ambiente, à dinâmica do grupo e às ações da educadora. Relativamente às ações, 

é possível identificar que estas também são dinâmicas e diversificadas, sendo que a 

Educadora assume diferentes papeis e intervenções de acordo com a criança, o momento ou 

a situação. 
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1. Implicações do estudo 

As principais implicações do estudo para a prática profissional estão relacionadas 

com o recurso aos diversos mecanismos que visam a participação. As intervenções ativas e 

conjuntas funcionam como um dispositivo regulador que facilita o “aprender a aprender” de 

uma maneira mais livre, levando a um sentido de responsabilidade e co-responsabilidade que 

reforçam ainda mais a autonomia. 

Estudar uma sala do MEM implica compreender a mudança de paradigma da 

educação da infância, onde o sociocentrismo é praticado como norma, e múltiplos atores são 

encarregados das transformações e das próprias aprendizagens diárias. 

A cooperação, a todo o tempo relembrada e nomeada naquele espaço, estimula a todos 

de maneira individual, a aprenderem desde cedo que são essenciais agentes sociais do seu 

meio. Além disso, percebe-se que há oportunidade para trabalho coletivo que se dá de 

maneira natural no decorrer de tantas reuniões organizadas e estruturadas. São observados, 

portanto, estímulos para atuação individual e coletiva, dentro desta práxis democrática.  

 

2. Limitações do estudo e passos para investigação futura 

Uma limitação foi observada nas entrevistas às crianças. Em muitas situações as 

perguntas não eram respondidas de maneira direta, ora por motivos de desatenção, ora pelo 

desejo de falar sobre outros assuntos que mais os interessavam. Portanto, a realização de 

entrevistas adicionais poderia trazer novas ideias e informações que seriam capazes de 

contribuir para uma visão mais abrangente e aprofundada.  

Além disso, apesar de a pesquisa ter recorrido a observações e notas de campo com 

alguma extensão no tempo, ela apenas incidiu sobre um grupo de crianças e uma Educadora, 

não sendo possível discernir o que é específico a este grupo e o que poderia ser observado 

em outras salas MEM.  

Estudos futuros envolvendo mais salas MEM poderiam, portanto, contribuir para 

compreender de forma mais aprofundada o papel de cada mecanismo identificado na 

promoção da autonomia e responsabilidade das crianças. 
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Os resultados deste estudo fornecem uma base importante para se compreender a 

importância do ambiente do jardim de infância para o desenvolvimento da autonomia e da 

responsabilidade da criança. Porém, é sabido que a criança também convive intensamente 

em outros espaços e contextos além do jardim de infância, principalmente o familiar.  

O espaço de produção e atuação que a criança tem em casa, o tipo de estímulos que 

recebe, a maneira pela qual é tratada, claramente em muito afetam seu desenvolvimento como 

um todo. Portanto, a escola não pode ser considerada a única responsável nessa complexa 

equação do desenvolvimento infantil. 

Para melhor compreender este desenvolvimento da autonomia e responsabilidade da 

criança em uma futura pesquisa é então necessário, estudar esse outro importante espaço 

onde ela passa grande parte de seus dias. Observar e entender a atuação dos cuidadores, sua 

relação com a criança assim como com a escola, pode trazer um ainda maior entendimento 

sobre o objetivo desse estudo. 
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Capítulo V- Considerações finais 

 

O objetivo principal deste estudo foi entender como se estimula e desenvolve a 

autonomia e a responsabilidade numa sala de jardim-de-infância do MEM. O estudo deste 

tema é importante porque, a criança deve ser reconhecida como produtora de cultura, alguém 

com grande importância nos contextos onde está inserida.  

 Por esta razão, foi escolhida uma sala onde a Educadora atua de acordo com os 

preceitos do MEM, que é um modelo que acredita e investe no potencial da criança. Desse 

modo há uma tentativa de identificar mecanismos de promoção de autonomia que possam 

servir de inspiração a outros educadores ou pesquisadores da educação da infância. Portanto, 

percebeu-se que a autonomia e a responsabilidade se podem desenvolver e serem estimuladas 

em diversos momentos, situações, e espaços na sala do Jardim de Infância do MEM. Tendo 

sido importante deixar clara a diferença entre autonomia e liberdade e falta de organização e 

estrutura. 

Efetivamente esse trabalho contribuiu para compreender que a autonomia e 

responsabilidade não surgem sozinhas. Há necessidade de um espaço que facilite o trabalho 

da criança, uma educadora que esteja presente para ajudar quando necessário, e um trabalho 

em conjunto que se dê de maneira facilitada pelo espaço e pela organização da rotina. São 

conquistas que nascem e evoluem a partir do esforço em conjunto e da cooperação planejada. 
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ANEXO 1 

 

 

Entrevista educadora  

 

1) Quais são as práticas pedagógicas que diferenciam uma rotina do MEM de uma 

escola tradicional? 

 

Educadora: - Penso que começa logo pelo aspeto do ambiente educativo em que logo desde o início, 

o educador tem de ter uma atenção redobrada relativamente à organização dos espaços, das respetivas 

áreas, como foi visível no estágio que a Carla fez, de colocar logo a disposição da criança essa 

organização, alguns instrumentos de pilotagem também. Eu digo alguns, na medida em que outros 

vão surgindo com o envolvimento desde o primeiro dia, e a implicação das crianças logo em todo 

processo educativo. O próprio MEM também é flexível e aberto a isso mesmo. A reformulações, a 

qualquer mudança que seja para enquadrar todo o bem-estar, e a compreensão e a possibilidade da 

criança agir sobre o ambiente e com o ambiente, que são coisas diferentes. 

Logo aí na organização do ambiente é por si só uma grande diferença em relação a escola tradicional. 

Intrinsecamente está ligada a organização do tempo, não é? 

Temos o caso, acho que reporta bem esta questão, da existência de uma agenda semanal construída a 

medida da compreensão desde a própria constituição, sua leitura facilitada e possibilitada ao grupo, 

onde todos aprendem e podem ter acesso a agenda semanal que organiza o tempo e organiza no fundo 

as rotinas. Sendo que nada, repito, é inflexível, pelo contrário. Tem uma flexibilidade imensa. 

Portanto também uma grande diferença com a escola tradicional, não é? 

Tem a ver muito com questões de envolvimento e processos do desenvolvimento do ensino 

aprendizagem. Tem a ver com a postura do educador obviamente, tem a ver com a postura da criança, 

tem a ver com o grupo. No método pedagógico do Modelo sabemos e definimos muito pelas questões 

sociais. Damos vida em todo o processo a própria vida, ou seja, a apropriação da própria cultura entra 

pela sala e sai pela sala também. É quase como uma 'marmotinha de rabo na boca', portanto, é da vida 

para a vida e as coisas têm sentido. 

E aí também há uma grande diferença que surge em relação a escola tradicional: são as questões da 

linguagem. Ou seja, nós temos o cuidado máximo que a linguagem enquanto estamos da área das 

ciências, reporta-se às ciências, que a linguagem quando está na área da matemática, reporta-se a 

matemática, quando estamos nas literacias, e podemos estar a usar a biblioteca e seus recursos, temos 

obrigatoriamente de estar atentas a aquilo que estamos a dizer. 

E não é um faz de conta, não é? É um faz de conta muito sério. É um faz de conta criativo e não um 

faz de conta de fazer de conta do senso comum. Não é o fingir, não brincar por brincar, é o brincar 

com os sentidos todos da vida. É o brincar com aquilo que enriquece os sentidos da criança, os 

significados de aprendizagem da criança, que ela pode usar, pode continuamente ativar o que sabe 

para dar uso em novas situações. Mas também pode usar para criar sempre novas pontes de novas 

aprendizagens e novas competências. Portanto isso é um continuum. 

Depois aqui também a questão, penso eu, do papel do educador. O papel do educador numa escola 

tradicional longe vai do que é um educador do movimento, o MEM é um estar continuamente numa 

atitude cooperativa, numa atitude social, num isomorfismo o pedagógico muito concreto, onde o 

poder é diluído e onde o educador não está acima da criança.   

E eu digo educador porque é a tendência maior e é aquilo que tendencialmente fazemos sem querer. 

É o estar muito atento e não estar a colocar perguntas fechadas, não é? Dar oportunidade do maior 

número de perguntas abertas, é o provocar continuamente o que não fala, o que não intervém. Mas 

também dar-lhe o direito a seu silêncio, a escuta, o respeito por aquilo que ele quer ou não validar 

socialmente. Portanto o perfil do educador é uma coisa fabulosa, penso eu, que nos desperta para o 

nosso melhor no dia a dia. 

Também descentralizar muito. Antigamente, no tradicional havia muito centralização. era no 

professor, depois era na criança… tudo estava muito centralizado. Isso nos fez perceber muito bem, 

por várias reflexões, por vários documentos que nós analisamos e continuamente refletimos e 

abordamos também na própria autoformação cooperada que também é outra característica das 

práticas do MEM, nós também sermos apoiados por autoformação cooperada, não é? 
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 Inclusive eu pertenço a um grupo cooperativo, portanto isso valida muito as minhas práticas 

diferenciadas da escola tradicional obviamente. Porque me faz estar constantemente a evoluir, a 

refletir, a tentar melhor, a ser rigorosa, complexificar as coisas de forma adequada ao nível de 

desenvolvimento das crianças, descentrar-me e permitir que o poder da sala seja mesmo diluído, como 

estava a dizer. Portanto isso é uma grande diferença também. E que mais poderia dizer em relação a 

isto… 

Um dos aspetos que me está agora aqui a surgir, é também a questão da avaliação, não é? A avaliação 

no ensino tradicional é aquela avaliação muito chapa 21, mesmo no pré-escolar era ok: aprendeu não 

aprendeu, faz não faz, atingiu, não atingiu. Nós sabemos que no movimento nós valorizamos todo o 

processo e todo o produto. 

Isso tem uma validação social tem uma partilha elevada por exemplo no aspeto das comunicações ou 

no tempo das comunicações diárias, no tempo das comunicações dos projetos também elas 

estabelecidas na agenda semanal como um tempo precioso e que deve ser bastante dinamizado e 

rentabilizado. E também no próprio balanço do dia porque as crianças apercebem-se de uma forma 

espontânea, de uma forma livre, de uma forma criativa, de uma forma muito verdadeira, autêntica 

quando são elas próprias a falarem sobre seus processos, sobre o que aconteceu o que já fizemos o 

que não fizemos, o que é que estamos a gostar, a não gostar o porque, a argumentarem a criticarem-

se. Portanto, a terem o sentido também da apreciação sobre si próprio e sobre o outro as crianças 

evoluem num processo de avaliação contínuo e sobretudo muito formativo. De tal forma que o valor 

para mim da avaliação é aquela avaliação que faz todos evoluir, que não faz o único evoluir e que 

não somatiza, mas que vai levando o horizonte e promove que todo o grupo vá mais longe vá indo ao 

encontro daquilo que realmente a escola deve dar a oportunidade. Se calhar é um bocadinho estes 

principais aspetos que eu salientava 

 

2) Pode-me explicar melhor como funcionam os pares? 

 

Educadora: Os pares funcionam diariamente porque os pares são considerados pares de ajuda e as 

interações são exatamente construídas ao nível dos pares. Isso também acontece espontaneamente, e 

nós educadores atentos o mais possível e o melhor que sabemos tentamos despertar esse sentido de 

entreajuda de vontade de colaborar, de dar uma ideia de sugerir de criticar. Tentamos que isso seja 

validado nas interações diárias. E depois há também as responsabilidades a pares que está também 

estabelecido no mapa de pilotagem onde existem várias tarefas como por exemplo os presidentes, o 

marcar o tempo, marcar a presença, as faltas. São responsabilidade que são definidas com as crianças 

e esses pares não são mais do que uma ajuda, uma atenção redobrada sobre todo o processo de 

aprendizagem que vai surgindo e vai decorrendo dentro desse mesmo assumir dessas 

responsabilidades. 

É um bocadinho ser responsável daquilo que eu também próprio me responsabilizo. Portanto na 

medida em que eu assumo, que eu aceito, e desenvolvo e concretizo, automaticamente com o meu 

par, eu impulsiono-o também a caminhar comigo e ele fará a mesma coisa. Ao fazer a mesma coisa, 

também eu caminho com ele e também eu me desperto para outros sentidos ou para aperfeiçoar aquilo 

que eu já tenho por mim como curiosidade para saber mais para fazer melhor. 

Depois, no trabalho a pares, também eu penso que quando estou a falar nesse tipo de trabalho de 

responsabilidade também acredito piamente que é muito desenvolvida a questão do civismo, das 

atitudes cívicas, do desenvolvimento cívico, que tanto se fala agora. Mas que para nós do Movimento 

não é mais do que uma possibilidade de ver outros acreditar e quem sabe fazerem algumas mudanças 

significativas nas suas práticas. E nós também, não é? 

Porque o Movimento é uma democracia ativa. É um ser cívico ativo a todo o tempo dentro e fora da 

escola. Ou pelo menos é essa a pretensão, mas quem trabalha dentro da sala é isso que pretende com 

a questão dos pares. Portanto a questão dos pares e uma partilha continua, uma comunicação contínua 

e é diário.  Não fica restringindo a situação do trabalho de pares destas responsabilidades. Um 

exemplo que penso que seja pertinente. Imaginemos nos projetos. Ao desenvolver os projetos os pares 

funcionam. Porque as crianças fazem parcerias, encontram interesses em comum, as crianças 

encontram curiosidades para serem trabalhadas a pares. Portanto isso é um enriquecimento holístico, 

não é só o cognitivo. São as áreas de formação pessoal e social, é nossa independência, e autonomia 

é a liberdade expressiva, é o saber dar opinião, é o gostar de a dar.  Tudo isso é o trabalho a pares. 
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3)Podes me explicar o papel do presidente da sala? Quais as funções dele? 

 

Educadora: O papel do presidente da sala até clarifica muito aquilo que eu disse inicialmente 

relativamente ao isomorfismo pedagógico, porque o poder ficar exatamente diluído pelo grupo. O 

presidente assume aqui um papel muito cooperativo com todo o grupo, com todos os seus colegas, 

com todos os seus pares, e também no próprio cumprimento, ajudando... (telefone tocou). 

Ajuda no cumprimento das responsabilidades do grupo, de todas as tarefas. Começando logo pela 

manhã em saber acolher o melhor possível os seus colegas, e em poder gerir a reunião da manhã de 

cooperação, e todos os momentos que vão fazendo ponte ao grupo. São momentos que parecem que 

são de paragem, de transição, mas são momentos que são muito ricos e intensos e de paragem nada 

têm. O presidente em todo o dia acaba por ter uma atenção redobrada sobre seu próprio 

desenvolvimento e dos outros. De uma forma muito livre ele acaba por estar a prova com suas 

competências e suas aprendizagens, e é um papel extremamente cooperante, de entreajuda muito 

grande. Ele está atento se o colega marcou presença, se ele vem bem-disposto, se ele fala, que tipo de 

linguagem ele utiliza, se os vocábulos estão corretamente articulados. 

Portanto há aqui um enriquecimento de todas as áreas do desenvolvimento que se faz de uma forma 

muito fluida, ele é inclusive precisamente uma ajuda imensa ao próprio educador, não é?  

Por isso eu disse no início que clarifica muito bem e evidencia muito bem o isomorfismo pedagógico 

que é uma coisa muito difícil de percebermos e de vivenciarmos. Mas quando estamos conscientes as 

coisas estão muito dentro de nós. O presidente é isso mesmo. É esse papel de entreajuda a seus pares 

e de si próprio, em simultâneo. Ele é provocatório, ele tem o papel de criticar, de fazer apreciações. 

Ele é voz e dá a voz. Eu acho que isso resume muito a questão do papel do presidente. Ele tem voz, 

mas dá a voz. Nesta possibilidade de liderança, é uma liderança democrática que impulsiona, que 

cumpre, que organiza e tudo isso pode estar com o auto atrás. Portanto auto organiza-se auto 

impulsiona-se, auto lidera. Portanto há aqui uma gestão muito elevada. quando isso é muito bem 

conseguido, e eu penso que isto é muito bem conseguido em termos processuais acaba por ter um 

produto riquíssimo pessoal e social. que é no fundo o objetivo máximo do presidente, penso eu. 

 Ao fim ao cabo acaba por ter um autodesenvolvimento muito mais livre e muito mais capaz. Quando 

eu estava a dizer relativamente a cooperação, no fundo é um papel muito estimulador ao cumprimento 

também das várias responsabilidades, dos vários compromissos do grupo. 

 E aqui o presidente tem um papel fulcral. Porque ele está atento ao colega que não marcou presença, 

está atento ao colega que não fala um dia, dois dias, ou se mantém distraído, está atento a questões 

de comportamento. Portanto há aqui uma grande amplitude permitida ao papel do presidente. Não 

como uma pessoa superior, mas como uma pessoa capaz de se dar e receber continuamente. Portanto 

eu acho que é esse o papel do presidente. Ele tem imensas oportunidades, mas também dá imensas 

oportunidades, e é esse enriquecimento mútuo, é essa reciprocidade este estimular e motivar contínuo 

feito em grupo que o presidente assume logo de manhã. 

 

4) Gostava que me falasse um pouco mais sobre o trabalho de projeto. Como se decide quem fará e 

quando fará um projeto? E como se decide os temas? Tem crianças que não fazem projetos? 

 

Educadora: - O trabalho de projeto nasce das curiosidades das crianças, das vivências, das partilhas. 

Há 3 tipos de projetos: os projetos de produção, os projetos de investigação e os projetos de 

intervenção. Normalmente os de intervenção surgem mais ao nível de algum desenvolvimento do 

grupo quando ele está bastante coeso, cooperativo, participativo. E então conseguimos aí coisas muito 

interessantes ao nível da intervenção até comunitária, ao nível ambiental, ao nível do envolvimento 

com as famílias, dinâmicas das literacias. Há coisas muito interessantes para partilhar. 

Mas o que me perguntou concretamente é quem decide. Quem decide são as crianças, claro que sob 

nossa supervisão, monitorização. Mas uma monitorização sempre aberta, sempre com questões 

abertas e também com o cuidado nos projetos. Imaginemos, um interesse, uma partilha que uma 

criança faz. Imaginemos que uma criança viu uma borboleta no jardim da avó. Vamos supor, e de 

repente nasce a curiosidade. ok, porque é que as borboletas andam sempre mais nos jardins? E daria 

um projeto. Depois temos de ter imenso cuidado quando a criança se propõe a fazer o projeto, nós 

disponibilizamos a grelha do projeto, há uma listagem primeiro, e no plano do projeto está isto tudo. 
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Esta, primeiro de quem foi a ideia, com quem vai trabalhar, o que é  que sabe, o que é que pretende 

saber ou fazer ou seja o que for, a forma como vai fazer, quando dá início ao projeto e quando ele 

finaliza em termos de comunicação ao grande grupo, o que depois pode se estender a outros grupos, 

a comunidade, aos pais. É muito relativo, depende da dimensão do projeto. 

Mas eu estava a dizer. Convém nós adultos estarmos muito atentos a que isso não vai ramificando, 

ramificando, ramificando… De tal forma que de repente ou perdem o fio à meada ou desviam o 

interesse e o foco inicial que era a pergunta x ou a curiosidade y. pronto 

E são as crianças que fazem. Se a ideia é minha eu depois lanço a meus pares, então crio parcerias. E 

depois nós vamos ver.  

Eu penso que a Carla teve a oportunidade de ver uma das vezes mais recentes que aconteceu um 

projeto de um jogo que a sara se propôs a fazer. Ela fez exatamente com seus pares. Eles discutiram, 

eles esquematizaram, eles foram desenvolvendo o plano do projeto livremente. Agora, nós apoiamos. 

 Imagine que os meios de obter respostas são a partir de que? Internet, diálogos ou perguntas aos pais, 

pesquisas em livros. Portanto, teríamos de estar aqui numa atenção profunda de disponibilidade e o 

máximo de acompanhamento ao desenvolvimento do projeto.  

Não impondo respostas, mas dando oportunidade de ir ao encontro das respostas. Sejam elas de 

produzir, sejam elas de informação sejam elas para possíveis e eventuais intervenções comunitárias, 

por exemplo.  

Muitas vezes o projeto nasce no acolhimento, porque estamos ali a contar vivências ou situações 

familiares ou sociais e de repente nasce um projeto.  Tão simples quanto isso. 

Não há propriamente nenhuma criança que possa ser incluída nessa frase de não fazer os projetos. 

Porque o projeto também inclui a parte da comunicação. Portanto elas vão progressivamente sendo 

incluídas nos projetos. E dessa forma vão “discutindo esse bichinho” pelo trabalho de projeto, e se 

não fizeram durante algum tempo chega um dia em que estão envolvidas. O próprio observar 

inicialmente a realização, a construção de um projeto é fundamental, e parte disso. Penso que é isso 

o fundamental: é ninguém estar desligado numa postura apática e desinteressada. Compete ao 

educador estar com atenção sobre porque será que isso está a acontecer, qual motivo que está a colocar 

esta criança à parte. Acho que isso não deve acontecer nunca ou pelo menos se acontecer, que seja 

um breve instante e se dar em conta para poder ativar o interesse de aprender que é tão fundamental 

na vida.  

 

5) A sala é constituída por crianças de várias idades. Será que me pode falar das vantagens e 

desvantagens na promoção da autonomia desses grupos diferentes? 

 

 Educadora: Eu vejo muitas vantagens. eu sou do tempo em que isso não estava visto com os olhos 

de hoje. Não é o caso do Movimento, mas muitas metodologias, pedagogos e sociólogos vinham 

falando em algumas desvantagens, porque dava muito trabalho, por que os mais pequeninos ficariam 

esquecidos. Eu sempre vi nisso uma vantagem enorme. Se nós dizemos que o Movimento é vida para 

a vida, isso também é um fator decisivo, existir heterogeneidade nas salas. Porque o mundo é feito 

disso mesmo. Nós vivemos com irmãos mais velhos, com vizinhos mais velhos ou mais novos, 

interagimos com todas as idades.  

Portanto estamos a falar aqui de desenvolvimento e aprendizagem durante a infância e sabemos que 

as interações vão ter níveis diferentes.  Esses níveis diferentes de interação acabam por complexificar 

as possibilidades de aprender e certamente que dão novas aprendizagens, e as novas aprendizagens 

vão rentabilizar os recursos, vão inclusive qualificar questões ao nível de autoestima, ao nível de 

autoconceito, questões de liderança, de gestão comportamental. Tudo isso aqui vai sendo uma mais 

valia. E isso só acontece quando temos crianças muito diferentes. Muito diferentes na forma de 

pensar, na forma ainda de utilizar ou exercitar seu próprio raciocínio. Porque elas são diferentes 

porque têm aptidões diferentes até a nível de maturidade física, de desenvolvimento cognitiva. 

Portanto há aqui uma mais valia nesse encontro educativo e nesse poder ir vivendo com nosso pares 

tão diferentes incluindo a própria idade.  

O jardim tem de estar sempre interativo com o mundo. e já não é mais a nossa sala, isso não faz 

sentido nenhum. e como não faz sentido nenhum sermos só os três anos, sabemos só fazer isso, só 

vamos até ali. não. isso não acontece assim e a prova disso são os grupos heterogêneos que se 

desenvolvem, que são muito mais criativos, são muito mais interventivos e que são mais ágeis na 
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resolução de imprevistos. e uma vantagem que eu acho enormíssima. a entreajuda e muito superior a 

qualquer outro grupo que esteja só com a mesma idade. São estas as grandes vantagens. 

 

6) Existem muitas oportunidades para a autonomia. Reparei que algumas crianças estão menos 

confortáveis quando têm de falar ao grupo. Como é que lida com essas situações? 

 

Educadora: 

Sim é verdade. De fato muitas vezes as crianças estão desconfortáveis quando tem de falar com grupo. 

No entanto a questão de lidar com essas situações é muito uma questão de respeito e de tempo. De 

perceber que em determinados momentos isso vai acontecer, se calhar vai acontecer mais vezes que 

poderia desejar, mas a questão é que a educação não é aquilo que desejamos, mas uma construção 

contínua, portanto é um investimento muito passo a passo.  

Algumas crianças precisam desses tempos desses tempos mais longos, de maior respeito por suas 

características. 

Mas é tudo um imprevisto, é tudo um acontecer com naturalidade. Portanto as crianças falam mais 

ou falam menos, ou sentem-se à vontade, o que não significa de todo que não estejam ali. Prova disso 

é que agora umas crianças estão a desabrochar. Incluindo precisamente o R.M que me relatou, 

enquanto presidente. Foi a primeira vez que enquanto presidente ele conseguiu ativar sua capacidade, 

sua potencialidade de agir assim.  

Há também uma consciência muito grande que eu tenho que neste grupo há muita dificuldade ao nível 

da linguagem oral. Começamos com um vocabulário inclusive muito pobre também ao nível de 

significados, uma dificuldade imensa de atribuir significado a própria fala, a intencionalidade da fala 

e tudo isso foi um trabalho muito árduo no primeiro período, portanto agora estamos em um patamar 

onde as crianças adquiriram imenso vocabulário, estão a fazer construções fantásticas estão a fazer 

um trabalho excelente a nível de consciência fonológica.  

E tudo isso repercute na questão do falar. Depois ainda temos outra questão muito importante para 

ser refletida. São a qualidade dos contextos familiares (telefone tocou) 

Para terminar a ideia, como lidar com essas situações.... É exatamente tempo, respeito, valorização, 

estímulo contínuo. Pronto, não é fácil, e num contexto social como temos ali no jardim de infância as 

coisas dificultam-se, a coisa da equipe interfere, falta de acompanhamento das assistentes 

educacionais, interfere. Mas é possível e acho que o grupo vai lá. 

 

7) Como articula o seu trabalho com os outros adultos da sala? Quais são os benefícios e desafios? 

 

Educadora: - Essencialmente com a assistente operacional por norma eu faço pontos de paragem e de 

formação formal e informal. Não temos propriamente a obrigação, mesmo quando eu as convido a 

ficarem um pouco a fazer reuniões para refletir para as ouvir, para definir estratégias, também perante 

as dificuldades que elas também colocam. 

Ultimamente não tem sido fácil fazer isso Fazíamos isso de forma muito assídua e elas reagiam 

muitíssimo, bem. É dessa forma que eu articulo meu trabalho. 

 Elas têm oportunidade de estar a par do plano anual de atividades e participam sempre das reuniões 

de pais. 

Mas isso está neste momento muito mal porque duas assistentes operacionais estão em casa com 

atestado. 

Há um grande benefício porque um trabalho educativo não se faz senão em equipe. Há uma 

comunicação circundante onde um fala outro fala, outro pensa outro pensa, e isso não tem muito a 

ver com ser educadora, assistente ou cozinheiro. Todos temos de ser competentes em diferentes 

momentos e em momentos comuns. Portanto é indispensável de todo de todo fazer este tipo de 

trabalho com o par e dar muito de nós. 

Porque a parte pedagógica é da responsabilidade do educador. Se é da responsabilidade do educador, 

eu comparo um bocadinho a questão de colocar os instrumentos de pilotagem disponíveis à criança 

na sala e as áreas devidamente organizadas. É um bocadinho isso. Nós não podemos exigir 

acompanhamento na forma de estar na linguagem no respeito pela autonomia das crianças etc. se nós 

não auxiliarmos isso com quem está junto a nós. E com o direito às vezes dessas pessoas tem opinião 
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às vezes contraria. Tem de haver um caminho de respeito e de tempo para que as coisas surtam o 

efeito benéfico que nós tanto queremos. 

 

8) Poderia falar-me um pouco acerca da sua forma de planejar as atividades? Como trabalhar com o 

planejamento e as curiosidades que surgem espontaneamente? 

 

Educadora: - Ora, é assim. Óbvio que eu tenho um projeto curricular onde começo inicialmente com 

uma caracterização do grupo que tenho a nível das perceções daquilo que vou escutando e observando 

quando os recebo. Depois inclui também todo um tratamento de dados de um inquérito que damos 

aos pais no início do ano, que também trazem uma série de dados que também são fundamentais para 

incluirmos nesse conhecimento do grupo.  Depois tenho o cuidado de estar o mais próximo possível 

das famílias, fazendo os atendimentos individuais porque é aí que nós vamos criar a veracidade dos 

dados que estão escritos. As pessoas muitas vezes tendem a escrever aquilo que supostamente é o 

expectável para quem vai ler. Em diálogos mais próximos e com mais autenticidade, conseguimos 

perceber aquilo que é fundamental e que deve ser dito e não escondido. Porque só assim é que 

podemos compreender as crianças e fazê-las evoluir. 

Então o projeto curricular é um eixo, um fio condutor onde estão algumas coisas documentadas a 

partir desta caracterização que eu falei, e dentro das várias áreas obviamente há competências a 

atingir. 

Sendo que isto vai muito dentro do plano da sintaxe do MEM o que está muito próximo com todo o 

alicerce que é dado nas orientações curriculares da educação pré-escolar. 

É um árduo trabalho, uma coisa que trabalho bastante com meu grupo cooperativo e é trabalhado 

também exaustivamente em vários sábados pedagógicos, o que me faz estar atenta a forma de 

planificar. E a planificação está na própria agenda semanal que é feita com as crianças. Portanto, 

minha planificação vai acontecendo também em função da própria planificação com as crianças. Elas 

são envolvidas nesse processo de desenvolver e criar o próprio currículo, portanto não é uma coisa 

que se define de uma forma inicial para se cumprir. É uma coisa que se vai definindo, que se vai 

construindo. E ela incorpora necessariamente, indispensavelmente no que vai acontecendo no dia a 

dia, as curiosidades. Senão não faria sentido dizer que se faz trabalho de projeto, não é? De todo. Eu 

tenho de estar munida de material, munida de recursos para que as crianças possam dar continuidade 

as coisas. E isso sim, isso é uma planificação que tem de ser minha. tem de ser uma agilização da 

parte dos adultos, ter as coisas disponíveis. 

Portanto, meu plano de trabalho é com as crianças. Claro que há intencionalidade educativa e há 

também sobretudo a agenda que tem aqueles tempos. As planificações vão crescendo, está ali o eixo 

do projeto curricular, está ali uma base, mas depois as coisas vão se organizando com a sintaxe do 

MEM com a agenda semanal com todos os instrumentos, com o diário.  

O diário é um instrumento tão do dia a dia, que mesmo quando ele não está preenchido, está 

extremamente preenchido. Acho muito interessante quando eles me exigem isso: professora escreve, 

professora não escrevemos.  

O diário é fundamental na tal planificação. A coluna do queremos, eles estão sempre escreve ali dali 

é ramificada a planificação. muito aliada também a coluna do gostamos.  porque é a partir dos 

interesses dele que vamos fazer um plano rico e promotor, não é? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

ANEXO 2 

Entrevista crianças  

 

S, 5 anos (24/02): 

Carla: Eu gostava de perceber melhor como é a rotina de vocês aqui na sala. Quando vocês chegam 

o que fazem? 

S: - Quando nós chegamos na escola, nós marcamos a presença. Depois nos sentamos nas 

cadeiras e começamos a fazer a reunião. Mas hoje não fizemos porque foi um bocadinho diferente e 

eu disse a professora que queria fazer, mas ela já não se lembra. 

 

Carla (risos). -E depois da reunião, o que fazem? 

S: - Vamos comer lanche e depois vamos brincar um bocadinho para o recreio depois vamos 

para as áreas. 

Carla- Para as áreas? E como são essas áreas? 

S: Olha é o faz de conta e depois tem ali onde nós marcamos as áreas e a presença e ali chama-

se… Também tem as plasticinas. Esse lado é da modelagem. Da modelagem e da pintura, de pintar 

com os lápis. 

Carla: E ali, tem o que? 

S: - Ali é a biblioteca. Aí é os jogos de matemática. 

Carla: - E qual é a área que você mais gosta de trabalhar?  

S: - Faz de conta. Também gosto de trabalhar muito nas ciências. Ali é a fábrica, onde a 

professora está. 

Carla: - Ah, então a sala é toda dividida por áreas? E se você quiser fazer alguma coisa de 

fábrica, como você faz? 

S: sento-me nas cadeiras e faço como essa coisinha que eu já fiz, é uma conchinha ó. (e me 

mostra um trabalho que estava guardado). 

Carla: E tem uma coisa que eu também reparei, que vocês trabalham em pares, não é? Como 

que funciona isso? 

S: Não sei. 

Carla: Quem é seu par? 

S: Meu par é a M. Eu vou lá te mostrar, queres vir ver? (S me leva até o mapa onde ficam as 

fotos das duplas e as responsabilidades da semana. Ali apresenta cada criança e a responsabilidade 

atribuída). Aqui é os do almoço, M J e a I. Aqui são os da casa de banho, O r e H, aqui os do canário… 

Estas já são mais difíceis, que eu não sei dizer. 

Carla: Mas não tem problema se não souber dizer. Uma outra pergunta: Qual a 

responsabilidade do presidente? 

S: - Eu já te disse ali. É de falar na reunião. Eu acho que é melhor ir buscar as almofadas, não 

é?  

Carla: Sim. Ah, eu queria perguntar sobre os projetos. Como funcionam os projetos? 

a: Eu vou te mostrar um projeto. O projeto é assim como este. (pega o projeto que apresentou 

por último). Esse era dos animais. Depois, temos uma ideia. 

Carla: - Mas como que aparece essa ideia para o projeto? 

S: Olha, os animais, estás a ver?  

Carla: - E quanto tempo você demorou para fazer este projeto? 

S: - Dois dias “praí”. 

Carla: - E depois que termina, o que você faz? 

S: Nós temos de mostrar na reunião. Isto é o coala, um panda, um peixinho e um pássaro. 

(depois me mostra os projetos dos outros amigos e me pede para ler). 

Carla: E se acontece uma coisa menos boa durante o dia. Se uma criança empurra a outra, ou 

se algum brinquedo estraga… o que vocês fazem? 

S: Ai, estraga muito brinquedo, muito. Sério.  

Carla: E o que vocês fazem quando estragam os brinquedos? 

S: Tem que ir pro lixo. Olha tu vais lá para o sítio (falando com o A, que se sentou para nos 

escutar). 
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Carla: Vocês algumas vezes decidem o que querem fazer e outras vezes não. Como sabem o 

que tem que fazer no dia, o que não tem que fazer? 

S: -Eles estragam muitos brinquedos e já não vale a pena trazer nenhum brinquedo para o 

recreio, que eles estragam tudo (respondeu a outra pergunta de novo, acho que estava se referindo aos 

meninos mais novos). 

Carla: E durante a rotina, como vocês sabem o que tem que fazer, como sabem que é momento 

de atividade, de reunião? 

S: Porque a professora diz-nos 

Carla: E vocês escolhem o que querem fazer?  

Sara: Sim, claro. Nós temos (se desconcentrou e falou dos amigos) 

Carla:  E quando você é presidente, o que você gosta de fazer e o que não gosta de fazer? 

Sara: Eu não gosto de dizer olá aos meninos nem nada. Mas gosto tanto de falar assim: “pode 

falar, pode falar, pode falar, pode falar”. 

Carla: Além de dar a palavra para os amigos na reunião, qual a outra função do presidente? 

Sara: Eu acho que temos que pegar a folha (a folha de responsabilidades do presidente). Mas 

eu não sei ler.  (me entrega para ler) 

Carla: Responsabilidade dos presidentes: cumprimentar, e perguntar. 

Sara: Tem que perguntar: “Alguém quer falar?” E eles levantam o dedo e a gente diz assim: 

Podem falar. 

Carla: Entendi. E se alguma criança não sabe como se comportar na reunião? 

Sara: Tem que mandar. 

Carla: Tem que mandar? 

S: Nessa criança. 

Carla: E falar o que? 

S: Põe-te direito! Essas coisas. 

Carla: Entendi. E o que você não gosta aqui na rotina? 

S: Eu gosto menos quando a minha mãe vem me buscar. 

Carla. Ah é? Então quer dizer que você gosta muito de ficar na escola, né? 

S: Não. Eu gosto mais de sair 3 e meia com a minha vó, que é mais cedo. 

Carla Ah entendi! Ok, muito obrigada pela entrevista, você me ajudou muito. 

S: Muito obrigada Carla. 

 

Entrevista segunda feira 02/03 

L, 5 anos 

 

Carla: Eu gostava de perceber melhor como funciona a vossa sala. Podem dizer-me como é 

a vossa rotina? Quando chegam de manhã, o que acontece?  

L: Nós damos bom dia e marcamos a presença e vamos sentar à mesa. 

Carla: E o que vocês fazem quando sentam à mesa? 

L: Fazemos a reunião. 

Carla: E como é? 

L: Os presidentes dizem bom dia, está tudo bem e alguém se inscreveu para falar e fala. 

Carla: Entendi. E á reparei que vocês trabalham em pares. Podem-me explicar melhor como 

funciona os pares? Quem é o seu par? 

L: Meu par é a A. 

Carla: E o que você faz com ela? 

L: Nós éramos as presidentes agora somos a marcar as áreas 

Carla: Então vão trocando as funções, as responsabilidades? 

L: Sim. 

Carla: E eu vi que vocês têm um presidente da sala. Quais as funções dele?  

L: Quando alguém quer falar, o presidente deixa falar. 

Carla: Mas em que momento? 

L: Quando estamos sentados aqui. (aponta para as cadeiras) 

Carla: E nesse momento em que estão sentados aí, estão fazendo o que? 

L: Reunião. 
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Carla: Além desta responsabilidade do presidente, vocês têm outras?  

L: Nós temos… Nós fazemos… As reuniões… 

Carla: E quais as outras responsabilidades? 

L: Nós marcamos as áreas para nos irmos para as atividades. 

Carla: e como funcionam essas áreas, me conta? 

L: marcamos onde nós queremos e vamos para as áreas. 

Carla: E qual área você mais gosta? 

L: Do faz de conta 

Carla: E a que menos gosta? 

L: … 

Carla: E os projetos, como funcionam? Como ele começa? 

L: Nós fazemos e depois contamos aos amigos e à professora 

Carla: Mas de onde surgem as ideias para os projetos? 

L: Da nossa cabeça 

Carla:  Que legal! E qual foi o último projeto que você fez? 

L: Eu fiz isso (aponta). Era sobre o recreio. 

Carla: E aí quando termina, como faz? Você avisa que terminou? 

L: Vem da nossa cabeça e nós fizemos 

Carla: Entendi. E se acontece alguma briga entre você e um amigo na sala, como vocês 

resolvem? 

L: Com o presidente. 

Carla: Com o presidente? E como é, me explica? 

L: Vou dizer… escrevo um desenho e mostra à professora 

Carla: Entendi. Mas em qual momento vocês resolvem essas questões como as brigas? 

L: Do recreio e da sala. 

Carla: Durante a reunião? 

L: Sim. 

Carla: Entendi. Acabaram as perguntas, muito obrigada L! 

  

Entrevista Segunda feira 02/03 

T, 5 anos 

Carla: Eu gostava de perceber melhor como funciona a vossa sala. Podem dizer-me como é 

a vossa rotina? Quando chegam de manhã, o que acontece? 

T: Dizemos bom dia, depois marcamos a presença. Depois, fazemos a reunião. 

Carla: Como é a essa reunião? 

T: Falamos das coisas da casa, de onde nós fomos. 

Carla: Entendi. E depois da reunião, o que acontece? 

T: Vamos brincar um bocado e às vezes vamos lanchar. 

Carla: E aqui na sala depois da reunião, não fazem nada? 

T: Depois da reunião lanchamos ou brincamos. E depois do lanche vamos ao recreio… E 

depois... 

Carla: Vocês têm mais alguma reunião ou é só essa reunião de manhã? 

T: reunião de manhã, depois vamos ao almoço, ao recreio, vamos à sala do meio que é onde 

nós estávamos, e depois vamos ao almoço, depois vamos para o recreio…. 

Carla: E eu reparei que vocês trabalham em pares. Podem-me explicar melhor como funciona 

os pares? Quem é seu par? 

T: O G. Às vezes nós vamos sair com a escola. Nós vamos...A sítios, ao shopping. 

Carla: E os pares só funcionam quando vocês saem da escola? 

T: Não sei... 

Carla Não tem problema! Ah e o presidente! Me conta um pouquinho, qual a função dele? 

T: Responder… Depois...nada 

Carla: Mas o que o presidente responde? 

T: Já não lembro. 

Carla: Tudo bem, não tem problema. Além desta responsabilidade do presidente, vocês têm 

outras? 
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T: Datas, recreio, lanche… (responde olhando o mapa das responsabilidades) 

Carla: Queria saber dos projetos. O que são os projetos, como eles funcionam? 

T: São experiências. Como aquela experiência do balão. 

Carla: Como foi essa? 

T: Nos estávamos com garrafões e a L estava com o balão. e ela estava a encher e aquilo cada 

vez fica mais alto. fica cheio. e nós ficamos com o garrafão cheio de rolhas. 

Carla: E o que vocês aprenderam? 

T: A encher os balões. E eles arrebentam. 

Carla: e como surgem esses projetos? É a professora que fala? 

T: Não sei, eu já não me lembro. 

Carla: Quando você tem uma ideia de fazer um projeto como você faz? você faz sozinho, 

sem contar para ninguém? 

T: Eu conto… Já não lembro. 

Carla: Tudo bem, não tem problema. E quando acontece uma briga, com o que acontece, 

como resolvem? 

T: Já não me lembro também... 

Carla: Não tem problema. E quais são as áreas que você mais gosta? 

T: Eu gosto de todas. 

Carla: E quais são? 

T: Fábrica, ciências, leitura, está aqui as experiências… ali é matemática...das letras, escrita. 

Carla: Tá bom, muito obrigada pelas suas respostas T, vão me ajudar muito! 

 

 

Entrevista terça feira 03/03 

R, 6 anos  

 

Carla: Como é que funciona a vossa rotina? Quando chegam de manhã, o que acontece? 

R: Dizemos bom dia aos meninos, depois marcamos a presença, depois quem quer inscrever-

se para falar, inscreve-se, depois fala na reunião de manhã. 

Carla: E depois da reunião da manhã? 

R: É o lanche, e depois o recreio. 

Carla: Entendi.  E sobre os pares. Pode-me explicar melhor como funciona os pares? Quem 

é o seu par? 

R: É o H. 

Carla: E por que você acha que tem esses pares? 

R: Não sei (risos). Nós andamos para um lado para outro quando tem os passeios, quando é 

para o almoço, nós também vamos. 

Carla: E por exemplo, quando você tem alguma responsabilidade, fazem juntos? 

R: É. 

Carla: E eu vi que vocês têm um presidente da sala. Quais as funções dele? Quais as 

responsabilidades dele? 

R: Tem que falar bom dia a todos, tem que dizer quem é que quer falar, quem se inscreveu... 

Carla: E o presidente só é presidente na reunião da manhã? 

R: Não. Também no recreio 

Carla: E tem outra reunião?  

R: é quando nós já acabamos de almoçar e também tem depois quando…. os projetos… e 

depois as 15:30. 

Carla: Entendi. E além desta responsabilidade, vocês têm outras? 

R: Casa de banho, o presidente… o almoço, data, as faltas, a do recreio… dos peixes, … 

Carla: Entendi. Então são muitas responsabilidades. E como que muda a responsabilidade? 

R: Como é que muda? É quando passa cinco dias e muda. 

Carla: Entendi. E sobre os projetos. Queria saber como funcionam… 

R: Os projetos? Nós escolhemos um par sem ser o nosso, pode ser o nosso ou não. Para te 

ajudar a fazer o projeto. 

Carla: E quem que dá a ideia do projeto? 
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R: Eu, o que eu já fiz foi sobre como os bebês nascem. 

Carla: E como que veio essa ideia? 

R: Dos bebês! Teve também a outra menina que fez porque os camaleões mudam de cor. 

Carla: e quando vocês fazem esse projeto? A ideia aparece, e o que vocês fazem? para quem 

contam que querem fazer o projeto? 

R: Para o nosso par ou para a professora. 

Carla: E quando vocês fazem quando termina o projeto? 

R: Dizemos o que é que aprendemos. 

Carla: Entendi. E se acontece alguma coisa menos boa, por exemplo, uns meninos baterem-

se, brigarem. Como vocês resolvem? 

R: Nós dizemos na reunião e vemos o que aprendemos. 

Carla: Entendi. E tem mais alguma coisa que você quer me contar? 

R: Dos passeios! 

Carla: Ah, me conta dos passeios! 

R: Nós pegamos o nosso par e levamos ao passeio. nós já fomos ao Parque passear, ao 

Shopping, fazer pontes…  

Carla: Que ótimo! Muito obrigada pela sua ajuda Rafael! 

 

 

Entrevista terça feira 03/03 

G, 5 anos 

 

Carla: Eu gostava de perceber melhor como funciona a rotina da sala. Quando chegam de 

manhã, o que acontece? 

G: Brincamos. 

Carla: Assim que chega já brinca? E o que mais, além de brincar? Vocês chegam, guardam a 

mochila, penduram o casaco, e depois? 

G: Depois vamos… sentamos a volta da mesa… lanchamos às horas… O almoço. 

Carla: E o que vocês fazem à volta da mesa? 

G: Fazemos a reunião…. 

Carla E como é a reunião? 

G: Comunicamos… vamos para o recreio. 

Carla: Entendi. E como funcionam os pares? Quem é o seu par? 

G: É o T. Vamos para a cantina, brincamos nas áreas 

Carla: E como são essas áreas? 

G: O faz de conta, os desenhos, plasticina, as prateleiras... 

Carla: E quando você decide que área quer trabalhar, o que você faz antes? Você avise a 

alguém para que área vai? 

G: Quando elas dizem para ir para a as áreas, metemos uma bolinha aberta 

Carla: Uma bolinha aberta aonde? 

G: Ali, onde tem os números, as áreas. 

Carla: E depois que você bota a bolinha aberta, você vai para a área, e depois? 

G brincamos na área: 

Carla: e quando você termina a atividade da área? 

G: Eu vou arrumar e marco outra área. 

Carla: Ah entendi, então você fecha uma bolinha e abre outra, é isso? Entendi. E quais são as 

responsabilidades do presidente, o que ele tem que fazer? 

G: Ele diz aos meninos: “vamos… quem quer falar?” 

Carla: Então é ele quem organiza a reunião? Entendi. E me conta um pouquinho qual a função 

do presidente? 

G: Ele pergunta quem quer falar. 

Carla: E quais são as outras responsabilidades que vocês têm, além de ser presidentes? 

G Depois quem levanta o dedo no ar ele fala “pode falar”. 

Carla: Entendi. Mas isso é a função do presidente, não é? E quem não é presidente, quais são 

as responsabilidades? 
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G: Arrumar o recreio, o passarinho, dar comida aos peixinhos…. 

Carla: E como funcionam os projetos? O que são os projetos? 

G: É para mostrar os projetos. 

Carla: Uhum, mas aí como é que ele surge? A professora que fala para vocês começarem um 

projeto, ou ele vem da cabeça…? Como vem a ideia de um projeto? 

G: ... 

Carla: Qual foi o último projeto que você fez, você lembra? 

G: Não. 

Carla: Às vezes você tem vontade de saber mais sobre alguma coisa, surge um desejo, e você 

pode pesquisar esse projeto? 

G: Pesquisar na Internet, nos tablets…. 

Carla:  E quando você termina um projeto, você mostra para os amigos? 

G: Mostramos 

Carla: Mas em que momento do dia? 

G: Fazemos o balanço do dia quando é as 15:30. Não é sempre. Não fizemos a reunião hoje. 

Carla: E como é que vocês resolvem quando acontece uma briga, um desentendimento? 

G: Com os presidentes.  

Carla: Entendi! Muito obrigada pelas respostas, G.
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