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Resumo  

O atual contexto português é marcado por diversas transformações e contradições 

sociais, reflexos da sua instabilidade político-económica, e, simultaneamente, por 

dificuldades e mais desigualdades e novas formas de «olhar» o mundo, a educação e os 

direitos sociais - apesar da «crise» subsistem atenções e preocupações sociais com 

questões do bem-estar, nas mais diversas vertentes da vida humana, e ainda mais, 

quando em causa está o grupo social infância e as crianças face aos efeitos da ordem 

geracional. 

Escorada nos contributos dos Estudos da Infância, das Ciências da Educação e 

dos Estudos sobre cidadania e direitos, recorre-se a uma observação participante de cariz 

etnográfico das relações inter/intrageracionais no contexto socioeducativo de um Jardim 

de Infância visando apreender, compreender e reflectir acerca das conceções e práticas 

de bem-estar/mal-estar que se entretecem entre adulto-educadora e crianças. 

A análise das conceções e práticas das relações intergeracionais – nos diálogos, 

interações, sentimentos e emoções – permite identificar “Manifestações do bem-estar 

subjetivo infantil em contexto educativo - perspetivas da educadora e das crianças” que 

apontam para i) interdependências entre exercício, ou não, dos direitos infantis e 

expressões de bem/mal-estar subjectivo por parte da educadora - o bem-estar limitado 

aos direitos de protecção e provisão que dão o tom à ação pedagógica e enformam o 

quotidiano infantil -, e das crianças - o bem-estar orientado para o exercício dos direitos, 

sobretudo os de participação; ii) divergências sobre participação infantil: a educadora, 

valorizando a ordem e a disciplina e o cumprimento do planeamento pedagógico em 

detrimento dos interesses e opiniões das crianças vs. as crianças exprimindo as suas 

opiniões e produzindo as suas culturas de pares. O não reconhecimento das vozes 

infantis sublinha a importância de se refletir sobre a institucionalização da infância e as 

condições potenciadoras de um maior bem-estar e participação das crianças no Jardim de 

infância.  

 

Palavras-chave: crianças, infância, ordem geracional, bem-estar subjetivo infantil; 

cidadania e direitos, Jardim-de-infância. 
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Abstract 

The actual Portuguese context is marked by several transformations and social 

contradictions, a reflection of its political and economic instability and simultaneously by 

difficulties and more inequalities and new ways of «looking» at the world, education and 

social rights. Despite the “crisis”, attentions and social concerns with welfare issues in 

several areas of human life still remain. Moreover, when in debate is the childhood social 

group and children, facing the effects of a generational order. 

Supported by the contribution from Childhood Studies, Education Sciences and 

Studies on citizenship and rights, we resort to an ethnographical participant observation of 

the inter/intra-generational relations in a socio-educational context of a kindergarten in 

order to apprehend, understand and think about the conceptions and practices of 

welfare/malaise that is created between adult-educator and children. 

The analysis of the inter-generational concepts and practices – on dialogues, 

interactions, feelings and emotions – allow to identify “Manifestations of child subjective 

welfare in educational context – educator’s and children´s perspectives” that indicate i) 

interdependence between the practice, or not, of child rights and expressions of subjective 

welfare/malaise from the educator. Welfare limited to the protection rights and provision, 

that give the tone to the pedagogical action and shape the child’s day-by-day, - and 

children’s - welfare guided to practice the rights, specially the participation ones; ii) 

divergences about child participation: the educator, valuing order and discipline and the 

fulfillment of the pedagogical planning at the expense of the interests and opinions of 

children vs. children expressing their opinions and producing their peer cultures. The non 

recognition of child voices, highlights the importance of its reflection on the 

institutionalization of childhood and the conditions that boost a bigger welfare and 

participation of kindergarten children. 

 

Keywords: children, childhood, generational order, child subjective welfare; citizenship 

and rights, kindergarten. 
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Résumé 

Le contexte portugais actuelle est marquée par plusieurs transformations et 

contradictions sociales, réflexions de leur instabilité politique et économique, et en même 

temps, les difficultés et plus d'inégalités et de nouvelles formes de «regard» du monde, 

l'éducation et les droits sociaux - en dépit de la «crise» restera l'attention et les problèmes 

de société avec les questions de bien-être dans les aspects les plus divers de la vie 

humaine, et plus encore quand en question sont les enfants du groupe sociaux et les 

enfants contre les effets de l'ordre des générations. 

Ancré sur les contributions provenant d'études de l'enfance, des sciences et des 

études sur la citoyenneté et les droits, se réfère à un ethnographique de l'observation 

participante des relations inter / intra-générationnelles dans le contexte socio-éducatif 

d'une école maternelle dans le but de saisir, comprendre et réfléchir sur les conceptions et 

pratiques de bien-être / malaise qui sont entrelacés entre adulte- éducateur et les enfants. 

L'analyse des concepts et des pratiques de relations intergénérationnelles - dans 

les dialogues, les interactions, les sentiments et les émotions - vous permet d'identifier "les 

manifestations des enfants de bien-être subjectif dans un contexte éducatif - perspectives 

de l'éducateur et des enfants" qui pointent vers i) interdépendances entre l'exercice, ou 

non, des droits des enfants et des expressions de bien-être / malaise subjective par 

l'éducateur - le bien-être limité à la protection des droits et des disposition qui a donné le 

ton pour l'action pédagogique et façonner le quotidien des enfants - , et les enfants - le 

bien-être orienté pour l'exercice des droits, en particulier ceux de la participation ; ii) 

désaccords sur la participation des enfants: l'éducateur, la valorisation de l'ordre et la 

discipline et le respect de la planification de l'éducation au détriment des intérêts et des 

opinions de l'enfant vs les enfants expriment leurs opinions et produisant leurs cultures par 

les pairs. La non-reconnaissance de la voix des enfants souligne l'importance de la 

réflexion sur l'institutionnalisation des enfants et les conditions pour promouvoir un bien-

être et une plus grande participation des enfants à la maternelle. 

 

Mots-clés: enfants, enfance, générationnelle, bien-être subjectif des enfants; citoyenneté 
et des droits, de la maternelle.  
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Léxico de Siglas 

 

 

ATL – Atividades de tempos livres 

CDC – Convenção dos Direitos das Crianças 

CE – Ciências da Educação 

CNE – Conselho Nacional de Educação 

IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social  

JI – Jardim-de-Infância  

ME – Ministério da Educação 

OCDE - Organisation for Economic Co-operation and Development  

ONU – Organização das Nações Unidas 

ONG – Organização Não Governamental  

SI - Sociologia da Infância  

UE – União Europeia  

UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância 
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Introdução 

 

A presente dissertação realiza-se no âmbito do Mestrado em Ciências da 

Educação, no domínio “As crianças e a família: questões de Educação e Saúde”, e 

emerge de uma pesquisa qualitativa realizada num Jardim de Infância (JI) situado no 

centro da cidade do Porto que tem como objetivo central compreender as perceções 

subjetivas das crianças e da educadora de infância acerca do bem-estar infantil no 

contexto de um JI. Nesse sentido, situa-se socialmente a problemática e, depois, 

explicitam-se os contornos da pesquisa e algumas das suas principais interrogações.  

 

 

1. A noção de bem-estar subjetivo infantil como um direito das crianças no 

quadro das sociedades contemporâneas 

 

A preocupação central deste trabalho investigativo visa, como o próprio título o 

indica, conhecer, compreender e reflectir acerca das conceções e práticas relativas ao 

bem-estar infantil, considerando várias escalas – ao nível mais amplo das políticas e ao 

nível micro da organização institucional e das interacções do quotidiano - e as dimensões 

que, em cada uma delas, informam e tendem a ser privilegiadas pelos adultos nas suas 

ações junto das crianças, e as que se referem e estão presentes nos modos como as 

próprias crianças se exprimem subjectivamente em relação a elas.  

Em causa está a análise das (des)articulações que ocorrem entre um contexto 

sociopolítico actual e globalizado, que reflete um longo processo de construção social da 

infância e das crianças como sujeitos de direitos e como cidadãs (Fernandes, 2002), tal 

como os que estão consignados na Convenção dos Direitos da Criança (CDC, 1989), e os 

modos como estes se traduzem no quadro geral das políticas europeias e portuguesa e 

no dia-a-dia de instituições socioeducativas para a pequena infância, como é caso do JI. 

Esta atenção aos e com os direitos das crianças, considerados nas suas 

dimensões de Proteção, Provisão e Participação, como essenciais para garantir e 

promover o seu bem-estar biopsicosociocultural (idem), justifica-se e torna-se pertinente 

perante o atual contexto europeu, muito em particular o nacional, marcado por uma «crise 

financeira» e social que exige medidas políticas convergentes e em áreas específicas 

como é o emprego, clima/energia, educação, inclusão social e redução da pobreza, 
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investigação e desenvolvimento. Com efeito, destacam-se as recomendações emanadas 

da UE através da Estratégia Europa 2020, que revelam explicitamente estas 

preocupações quando preconizam no seu propósito: 

 

“A estratégia Europa 2020, lançada em 2010 para os dez anos seguintes, é a estratégia da União 

Europeia para o crescimento e o emprego. Esta estratégia visa não só a saída da crise, da qual as 

nossas economias estão a recuperar gradualmente, mas também colmatar as deficiências do nosso 

modelo de crescimento e criar condições para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.”
1
 

 

Este documento oficial, apontando um conjunto de diretrizes, prioridades e objetivos 

sociais, políticos, económicos que os países membros da UE deverão concretizar e 

implementar localmente até ao final do ano 2020, de modo a dar uma resposta eficiente 

às necessidades detectadas, permite identificar a posição central que aí ocupa o 

problema da pobreza, tendo que reduzir em metade o número de pessoas em situação de 

pobreza e desigualdade/exclusão social. Aqui se inclui o cunho específico que assume a 

pobreza infantil, entendendo-se que esta não se refere apenas à ausência de condições 

materiais e económicas de subsistência física, mas também à ausência de oportunidades 

efectivas de inclusão social e cultural na sociedade, ou seja, de cidadania infantil - 

política, organizacional e até civil –, dando conta dos seus direitos de participação social e 

de reconhecimento cívico, ético e político como sujeito ativo na tomada de decisão e 

poder sobre os seus modos de vida, pois como afirmam Sarmento e Ferreira: 

 

“A cidadania da infância implica o preenchimento de condições estruturais relativas à organização do 

conjunto da sociedade para o alargamento dos direitos das crianças, instituições para as crianças que 

sejam também instituições das crianças e a generalização de uma cultura que permita a inclusão 

democrática das crianças em todos os domínios da vida social e pessoal. Por outras palavras, a 

cidadania da infância é, antes de tudo o mais, cidadania tout court.” (2008, pág.72) 

Segundo os mesmos autores, considerar o bem-estar infantil é conceber a realidade de 

que o sujeito infantil criança é um ser humano complexo em termos biopsicossociais não 

separado da sua dimensão sociopolítica, sendo agora reconhecido como um cidadão com 

direitos próprios. Valoriza-se assim uma conceção holística do ser, na sua ontolologia, e o 

reconhecimento da criança cidadã, na sua dimensão cosmopolítica e praxiológica, que 

rompe com as barreiras da «negatividade» associada à invisibilidade e à «marginalidade» 

social em que a infância tem sido alocada pelas ciências e pelas políticas europeias e 

                                                           
1
 In (http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_pt.htm) 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_pt.htm
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nacionais. Esta negatividade, expressa e apoiada, na sua hegemonia, em análises 

quantitativas que não dão conta das vivências empíricas e dos discursos diretos das 

crianças, e enfim das suas subjetividades, torna assim a «infância» um grupo 

discriminado e excluído de uma participação real e integral das crianças na sociedade. 

Esta ideia está patente nas palavras dos autores quando apelam para a ideia de que 

 

“A criação de um espaço-tempo democrático para as crianças implica-se no domínio das interacções 

sociais, atravessa o espaço estrutural doméstico e familiar e articula-se com relações 

intergeracionais, em todos os domínios da vida social, sustentadas no reconhecimento de uma 

diferença não menorizante.” (2008, pág.73). 

 

Neste sentido, evidencia-se a percepção de que o bem-estar infantil pressupõe uma visão 

mais alargada da realidade e da criança que vai além da atual problemática da pobreza 

infantil, obrigando a repensar a sua integração e modos de participação social. Estes 

aspetos são focados e realçados na definição de pobreza infantil apresentada pela 

European Anti-Poverty Network - EAPN – num estudo realizado com a colaboração de 

Eurochild, no documento explicativo n.º 4, com o título “Para o Bem-estar das crianças na 

Europa – Pobreza infantil na UE”: 

 

“As crianças vivem em pobreza se os rendimentos e os recursos disponíveis para o seu crescimento 

são de tal forma inadequados que as excluem de ter uma qualidade de vida considerada aceitável na 

sociedade em que vivem, e não sejam capazes de assegurar o seu desenvolvimento e bem-estar 

social, emocional e físico. Porque crescem na pobreza, as crianças e respectivas famílias podem 

vivenciar desvantagens múltiplas como rendimentos baixos, habitação e ambiente pouco dignos, 

cuidados de saúde inadequados e obstáculos à educação. São excluídas e marginalizadas de 

actividades sociais, desportivas, recreativas e culturais que são comuns a outras crianças. O seu 

acesso aos direitos fundamentais pode ser restringido, podendo estas crianças experienciar 

discriminação e estigmatização e as suas vozes não serem ouvidas.” (EAPN 2013, Explicativo #4, 

pág. 8) 

 

Neste contexto torna-se então necessário e urgente aprofundar o conhecimento acerca 

dos contextos socioeducativos e das situações quotidianas que as crianças vivem, já que, 

num panorama de crise, com as suas consequências/interferências na infância, poderá 

colocar em causa um princípio intrínseco e fundamental ao seu crescimento e 

desenvolvimento biopsicossocial saudável - o bem-estar e os âmbitos da sua promoção. 
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Nesta ordem de ideias, especificamente acerca do bem-estar infantil, encontramos ainda 

no mesmo documento as seguintes considerações: 

 

“Alcançar o bem-estar das crianças é um conceito mais abrangente do que apenas lutar contra a 

pobreza infantil. Envolve colocarmo-nos na “perspetiva da criança”, tendo em consideração a 

natureza multidimensional das suas vidas e a importância das suas relações. Por outras palavras, 

engloba a saúde, educação, apoio familiar, proteção e a capacidade das crianças participarem nas 

decisões que as afetam. Um nível de vida adequado é um pré-requisito para o desenvolvimento da 

criança a nível físico, mental, moral e social. Contudo, a relação entre a pobreza de rendimentos e 

o bem-estar é complexa. Nem todas as crianças que vivem com rendimentos baixos têm 

necessariamente de viver mal, particularmente se pertencem a um ambiente familiar seguro e 

carinhoso e se tiverem acesso aos mesmos serviços e oportunidades que as outras crianças. Do 

mesmo modo, é possível que uma criança cuja família tenha rendimentos altos tenha o seu bem-

estar ameaçado por viver numa família desestruturada e sem carinho, ou sendo excluída de 

oportunidades.” (idem, pág. 9) 

 

Como é possível perceber ainda, o bem-estar das crianças é hoje um direito incontornável 

e uma dimensão estruturante da infância contemporânea que requer também a sua 

concetualização e promoção para lá das fronteiras do imediatamente visível ao olhar 

adulto – tão importante como garantir as condições de bem-estar necessárias ao seu 

desenvolvimento integral como preconizam os direitos de provisão e protecção (CDC, 

1989), importa contemplar igualmente as subjectividades infantis tal como lembram os 

seus direitos de participação. Trata-se, afinal, de conhecer as realidades e as 

experiências de vida das crianças a partir delas e dos seus pontos de vista, das suas 

preocupações, conceções e práticas infantis para que se possa vir a conhecê-las e intervir 

de modo fundamentado, contextualizado e multilateral. 

Não obstante, refletir sobre a noção de bem-estar é já refletir sobre um tema complexo e 

multidimensional, porque abrange um grande conjunto de outros sistemas 

interdependentes, como a economia, política, saúde e educação, e suas correlações com 

processos sociais em que se entretecem dimensões que envolvem socializações, 

sociabilidades, culturas, cidadanias ou ética, entre outras, de âmbito coletivo e individual. 

Procurar recontextualizar esta reflexão por referência ao bem-estar infantil – como é 

intenção deste trabalho - é estar ciente de que essa complexidade se ampliará e 

potenciará, também, uma série de riscos, como será o caso do adultocentrismo. Ou seja, 

tal pretensão implica ter em mente que as noções vulgarizadas de bem-estar, que têm 

sido difundidas e legitimadas pelas instâncias e agências internacionais e/ou pelo 
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conhecimento científico, têm sido definidas por/entre adultos e para as crianças, e não 

tanto com e a partir das crianças. Acresce ainda que tende a persistir um entendimento de 

que elas são, essencialmente, seres passivos que é necessário proteger e prover e não 

seres ativos, cuja alteridade face aos adultos requer a sua proteção e provisão mas, 

também o reconhecimento da sua participação, assumindo que as suas competências 

sociais, enquanto modos de expressarem os seus pontos de vista, requerem ser levados 

em consideração nas tomadas de decisão a respeito de assuntos que envolvem as suas 

vidas (Sarmento&Ferreira, 2008; Tomás&Soares, 2004; Trevisan, 2012). 

É, portanto, neste contexto sociohistórico e político que se desenha a problemática deste 

trabalho que procura articular três áreas do conhecimento - Infância, Educação e Saúde -, 

nele encontrando o seu fundamento e sentido.  

 

2. Contornos de uma investigação acerca das perceções do bem-estar 

subjetivo infantil na perspetiva dos seus atores no contexto educativo 

 

Visando contribuir para o debate e reflexão acerca das relações entre Infância, 

Educação e Saúde, este trabalho de investigação parte de uma noção-chave no campo 

da saúde e da educação para a saúde: a noção de bem-estar definida pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), em que bem-estar e estado de saúde são vistos como 

complementares, pois a saúde é entendida como um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou enfermidade. 

Assim sendo, falar em saúde é também falar de bem-estar, o qual, por sua vez, sendo um 

conceito multidimensional engloba as suas diversas manifestações, na qual se inclui o 

bem-estar subjetivo. A subjetividade é inerente a toda a ação humana, nas interações e 

relações que os sujeitos estabelecem entre si, com os outros e o meio, e manifesta-se 

através de códigos paralinguísticos, comportamentos e atitudes, sentimentos e emoções, 

que dão corpo aos sujeitos sociais em ação. Desta forma, sendo a subjetividade 

intrínseca ao ser humano, não se poderá ignorar a sua expressão, quando se trata da sua 

educação, e dever-se-á considerar como parte integrante e como uma manifestação do 

seu estado de bem-estar, logo, da sua saúde. Por seu turno, a educação, sendo 

iminentemente um projeto humano e social, com vista ao desenvolvimento e formação 

saudável dos indivíduos, constitui o meio social privilegiado de prevenção, promoção e 

potencialização do bem-estar mental, emocional, mental, logo subjetivo, dos sujeitos. Em 

virtude da importância da Educação na edificação de uma sociedade mais harmoniosa e 
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saudável considerar-se esta como um instrumento fundamental para a promoção da 

saúde dos sujeitos, o que pressupõe a promoção do seu estado de bem-estar subjetivo.  

Tendo em consideração estas definições e assunções toma-se como objetivo 

central da presente dissertação detetar e compreender quais são os entendimentos e 

significados dos atores sociais, quer por parte dos adultos encarregues dos cuidados e 

educação das crianças – os pais e as educadoras de infância -, quer por parte das 

próprias crianças. 

Trata-se, no caso particular das crianças pequenas, de procurar apreender e 

compreender algumas das condições, dimensões e conteúdos denotativos do bem-

estar/mal-estar infantil relativo a si e às relações e realidades que experimentam no seu 

dia-a-dia. Enfatizar e dar primazia às concepções, práticas e sentimentos infantis que as 

crianças produzem, transmitem, trocam, negoceiam, contestam ou desafiam entre si e 

com os adultos, tornam-se assim uma possibilidade para perseguir indícios e procurar 

respostas às interrogações, e para contribuir para um conhecimento mais informado 

acerca das noções de bem-estar subjectivo das crianças. Em causa está uma vontade e 

uma orientação em busca de um conhecimento inovador que, assente num paradigma 

epistemológico, teórico, metodológico e ético acerca da infância e das crianças na 

contemporaneidade, capaz de as assumir neste estudo enquanto sujeitos com autonomia 

concetual (Ferreira, 2004; Soares e Tomás, 2004, entre outros); ou seja, enquanto seres 

capazes de produzir significados e sentidos próprios de bem-estar/mal-estar acerca das 

suas vivências.  

Estas preocupações consubstanciam-se num corpus teórico atual no âmbito das 

ciências sociais, em que se constrói a problemática que dá orientação, sustentação e 

validade científica à presente pesquisa, e baseia-se em estudos teóricos e empíricos de 

investigadores sociais contemporâneos oriundos dos campos da Infância, Educação e 

Saúde. Estes referenciais teóricos serão igualmente usados como fundamentos, 

complementos e contrapontos da análise e interpretação dos dados empíricos, essenciais 

à dinâmica da produção do próprio conhecimento sobre a realidade. No que concerne aos 

estudos da infância defende-se uma concepção ontológica e epistemológica do ser 

criança em que se valorizam as culturas infantis, a sua cidadania e a defesa e promoção 

dos seus direitos, no quadro de uma sociedade plural e democrática. Para tanto, 

considera-se fundamental partir da visão dos sujeitos infantis sobre os seus mundos de 

vida, atentando para o que nos dizem as suas manifestações subjetivas e as suas 

(inter)ações sociais, com vista a alcançar o seu bem-estar social. É, pois, considerando a 
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agência das crianças, os seus direitos de participação e a sua cidadania que se procura 

aceder, compreender e validar as suas perspetivas acerca do tema em discussão. 

Intenciona-se assim contribuir para uma educação pré-escolar que promova a educação 

para e pela saúde, convidando a pluralidade das perceções infantis sobre o contexto e 

planeamento educativo, legitimando as suas culturas de pares e fomentando as suas 

participações na construção dos seus projetos de vida.   

Em causa está também a posição epistemológica e metodológica do sujeito 

investigador na relação a construir com as crianças e os adultos, e nas escolhas a seguir 

durante toda a pesquisa, desde à recolha e análise dos dados; evitando os obstáculos 

epistemológicos como o adultocentrismo (Ferreira, 2004) que enviesam uma pesquisa 

que se pretende objetivada, clara e científica. Assim sendo, assume-se que a realidade 

está em aberto e em constante dinamismo, de acordo com o diálogo entre a teoria 

disponível e os dados obtidos na pesquisa empírica, admitindo-se, portanto, que o 

processo de pesquisa avança por aproximações sucessivas ao objecto de estudo e pelas 

possibilidades que forem sendo construídas com os próprios sujeitos observados 

participando na pesquisa. Deste modo e, por fim, a congruência entre as diferentes fases 

da pesquisa, bem como a sua cientificidade e validade passam também pela assunção da 

permeabilidade entre a matriz conceptual e a análise dos dados decorrentes dos 

processos intersubjetivos no terreno, uma vez que se trata de procurar aceder aos 

sentidos de uma outra cultura, neste caso concreto, a infantil. Para o efeito, recorreu-se a 

uma metodologia qualitativa, consubstanciada numa pesquisa empírica, de cariz 

etnográfico, com recurso à observação-participante de um grupo heterogéneo de 

crianças, tanto do género masculino como feminino e que se encontra na faixa etária dos 

4 – 5 anos de idade Jardim-de-Infância. Trata-se de romper com a visão das crianças 

como seres incompetentes e imaturos, incapazes de refletir e de agir sobre as suas 

próprias vidas, trazendo as suas vozes e subjetividades, para revelar a sua competência 

crítica acerca dos seus mundos de vida, nomeadamente em relação ao seu bem-estar. 

Procurar-se-á então, nas interdependências que unem adultos e crianças, tornar 

visíveis aquelas que, na maioria das vezes, são excluídos das discussões e das decisões 

que lhes dizem directamente respeito e que, no entanto, se encontram na sua génese – 

as crianças. É no respeito pelos seus direitos, sua dignidade e sua importância social que 

procurarei (re)colocar as questões do bem-estar tendo como alvo de indagação e reflexão 

estes sujeitos sociais, entendidos como parte ativa, interessada e interveniente neste 

processo, e tendo em mente as seguintes perguntas: 
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Neste sentido, pode dizer-se que as perguntas de partida para esta investigação 

não se encerram numa questão fechada nem pré-determinada, mas antes em 

preocupações formuladas em torno de interrogações como:  

 

i) Que conceções e que dimensões do bem-estar infantil estão patentes na 

organização do quotidiano de um JI, na organização e gestão do espaço-tempo, 

actividades promovidas pelo adulto educadora?”;  

ii) Até que ponto essas conceções e dimensões do bem-estar infantil promovidas pelo 

adulto-educadora vão de encontro/divergem dos diversos e diferentes modos das 

crianças os viverem, entenderem e sentirem?”; 

iii) De que modos as crianças expressam o seu bem-estar/mal-estar nas rotinas do 

quotidiano do JI? O que nos dizem elas acerca das suas conceções bem-estar e 

dimensões por elas valorizadas?  

iv) De que modos e em relação a quê, elas manifestam as suas subjectividades em 

termos de bem-estar/mal-estar?  

v) Até que ponto e de que modos as crianças são instigadas a manifestar as suas 

conceções e experiências de bem-estar e estas são levadas em consideração pelo 

adulto-educadora?” 

 

 

3.  A estrutura da dissertação 

 

A dissertação que se apresenta, enquadrada no contexto português e resultante 

da pesquisa levada a cabo, segue um fio condutor que se espelha na sua estrutura em 

quatro capítulos e que configuram a intenção de desenvolver criticamente o tema 

proposto.  

No primeiro capítulo - Enquadramento teórico-conceptual: Cidadania, Infância,  Educação 

e Saúde -, começa-se por expor o enquadramento teórico-conceptual sobre as questões 

relativas à Infância, Cidadania, Educação e Saúde, considerando os contributos dos 

estudos da Infância, da sociologia da infância e das Ciências da Educação. Neste 

capítulo, reflete-se sobre o conceito multidimensional de bem-estar infantil, enquanto 

direito da criança, consagrado na Convenção dos Direitos das Crianças (CDC) e 

privilegia-se a criança como ator social, valorizando a cultura de pares e infantil. Esta 

reflexão teórica leva-nos a considerar e a repensar as questões relativas à 
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institucionalização cada vez mais precoce da infância, reconceptualizando o seu lugar 

numa sociedade democrática, de onde se destaca o valor das relações inter e 

intrageracionais nos processos de socialização das crianças pequenas.  

No segundo capítulo - Relações intergeracionais e pesquisa com crianças: questões 

téorico-metodológicas e éticas -, serão consideradas as questões metodológico-éticas da 

pesquisa com e acerca das crianças, colocando em destaque o paradigma interpretativo 

em que a pesquisa assenta, cujos princípios orientadores enformam a análise do papel do 

investigador e as opções metodológicas adotadas no terreno. Tendo como metodologia a 

observação-participante revela-se ainda os procedimentos tidos na recolha de informação 

e a análise dos dados recolhidos ao longo da pesquisa. As limitações da pesquisa serão 

igualmente consideradas.  

No terceiro capítulo – A construção social do bem-estar subjectivo das crianças de/numa 

sala de um JI -, apresenta-se uma reflexão sobre a organização curricular e institucional 

da Educação de Infância, tendo como referente as questões do bem-estar infantil, e dá-se 

«voz» ao que foi percebido através da pesquisa qualitativa realizada no Jardim-de-

Infância (JI). Aqui coloca-se a ênfase nas subjetividades das crianças, suas perceções e 

ações, assentes nas suas participações e «dizeres» de que estre trabalho investigativo dá 

conta.  

Por fim, destacam-se algumas considerações finais sobre a tese desenvolvida e 

apresentada, destacando as ideias que merecem especial interesse com o objetivo de 

contribuir para o alargamento do conhecimento científico desta área do conhecimento, 

fruto das reflexões encetadas e que se pretendem proveitosas para o futuro.  
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CAPÍTULO I - Enquadramento teórico-conceptual: Cidadania, Infância 

e Educação 

 

Este primeiro capítulo tem por objetivo encetar o enquadramento teórico-

conceptual da presente pesquisa empírica, resultado de uma reflexão crítica acerca dos 

pressupostos teóricos em que assenta a articulação Infância, Educação e Saúde, 

particularmente no que toca à relevância dos construtos de cidadania infantil, infância e 

educação das crianças pequenas.  

 

  

1. Contributos da Sociologia da Infância 

 

Impulsionar uma nova visão sobre a infância, encarando as crianças como sujeitos 

sociais de direitos, é atendermo-nos ao seu bem-estar nas suas múltiplas dimensões; é 

estar ao serviço da Educação de um povo, com o sentido do seu desenvolvimento e 

progresso. Como veremos mais adiante, através da pesquisa empírica desenvolvida, é 

inevitável triangular a dimensão ontológica e epistemológica do ser criança, com as 

questões relativas à cidadania infantil, logo, respeito pelos direitos das crianças, com a 

dimensão de bem-estar infantil, na medida em que são as próprias crianças que 

«reclamam» a sua ação no mundo, a sua participação nos diversos contextos, como 

forma de se sentirem competentes, satisfeitos e plenamente integrados. Parece assim ser 

urgente reclamar a cidadania infantil junto das famílias, dos órgãos dedicados à infância, 

das autarquias, para bem de um futuro mais equitativo e justo, democrático e ético que 

considere o bem-estar da criança como parte fundamental de uma sociedade mais 

inovadora.   

 Neste sentido, recorre-se, neste trabalho, a um corpus teórico atual, na esteira dos 

recentes estudos da infância e contributos da Sociologia da Infância (SI), na perspetiva 

interpretativa, na qual se considera que as crianças integram uma categoria social, a 

infância, mas simultaneamente constroem o seu mundo de vida através de processos 

relacionais, simbólicos e subjetivos, entre si e com os adultos. Por conseguinte, e nesta 

perspectiva, a infância e as crianças são conceitos distintos, mas interdependentes, que 

colocam como questão central aqui evocada: o que se entende por infância e por 

crianças?  
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1.1. Da infância como construção social e da conceção da criança como cidadã às crianças como 

atores sociais 

 

A abordagem da infância como sendo uma construção social de tipo geracional 

significa que, historicamente, no ocidente, se tem vindo a assistir a uma crescente 

diferenciação entre adultos e crianças, e seus respectivos mundos (Ariès, 1981, Levin, 

1997). Essa diferenciação decorre da emergência e consolidação de um “sentimento de 

infância” como correspondendo a uma crescente consciencialização dos adultos das 

especificidades das crianças por relação a si e ao estado adulto, cuja acentuação na 

vulnerabilidade e dependência social reclamam outros arranjos sociais do tempo, dos 

espaços e das actividades de uns e de outros. De adulto em miniatura a ser cujo 

desenvolvimento, aprendizagem e integração social se processam sob orientação adulta, 

o mundo infantil existe porque existe o mundo adulto, tal como defendia Ariès (1981), mas 

segundo uma relação de alteridade que se aprofunda a partir da modernidade e 

prossegue ainda nos dias de hoje.  

Com efeito, e de acordo com os historiadores da infância, até ao século XVI a 

criança não tinha um estatuto próprio definido, não havendo uma distinção social entre 

infância e adultez claramente reconhecida. A criança era cuidada nos primeiros anos de 

vida e, assim que cessassem as suas necessidades básicas primárias de dependência 

maternal, era integrada no mundo adulto. (Ariès, 1981) Não havia uma consciência clara 

sobre a especificidade deste grupo, pelo que não era admitida uma existência autónoma 

(Levin, 1997). Será somente no decurso e, sobretudo no final, do séc. XIX, com novos 

conhecimentos sobre a biologia e psicologia da criança, para o qual em muito 

contribuíram as ciências (psicologia, medicina…), que as crianças virão a ganhar um 

estatuto social mais claramente marcado pela separação entre adultos e crianças - a 

infância passou a ser considerada uma etapa da vida, caracterizada como vulnerável e 

com necessidades de provisão e proteção, cujo sentido é o de atingir a adultez. O 

sentimento da infância foi progressivo e construído, em que o afeto da família começa a 

ganhar espaço e a responsabilidade pelo seu bem-estar foi sendo mais evidente. É neste 

contexto que a escola irá ganhar maior relevância social, cujo intuito, não é apenas o de 

garantir direitos sociais, mas também é o de formar os «futuros adultos», segundo um 

determinado projeto educativo que fosse imbuído de valores, crenças, cultura, saberes, 

práticas sociais, capacidades, competências e habilidades úteis ao desenvolvimento e 

organização da estrutura social. Nesta perspetiva, quando se descobre o mundo 
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autónomo e específico da infância, e as suas particularidades, também aumentam as 

preocupações com a educação, saúde, etc., das crianças. Neste sentido, podemos 

perceber a perceção de que a criança é vista como um ser imperfeito, inacabado, cujo 

propósito é o de vir a tornar-se um cidadão adulto. Com efeito, esta ideia ainda se 

encontra enraizada na cultura e na mentalidade vigente na nossa sociedade, onde a 

cultura adultocêntrica domina, regula e orienta as instituições de educação formal, através 

de uma política centralizada, ainda que se apele à sua contextualização.  

Não obstante aos significados culturais que a clivagem assim instituída entre 

infância e adultez possa ter assumido, nas suas variações históricas, e no seu caráter não 

universal, quando se consideram outras culturas e sociedades não ocidentais ou 

determinados grupos sociais dentro de uma mesma sociedade 2 , as abordagens 

estruturalistas da infância consideram que a especificidade da infância se deve à sua 

concetualização como uma estrutura social de ordem geracional, entendida como uma 

variável independente, transhistórica, pois relaciona-se com as questões da demografia e 

da economia da sociedade. Deste modo, a infância é entendida como uma categoria 

social, na qual se enquadram as crianças que são seus membros, e cuja permanência e 

estabilidade na sociedade conserva propriedades estruturais - sem crianças não há 

adultos nem sociedade, mesmo que aquelas transitem continuamente durante o espaço-

tempo da infância – em que se define igualmente uma ordem geracional liderada pelos 

adultos e em que as crianças ocupam uma posição subalterna. Este posicionamento está 

bem clarificado no seguinte excerto:  

 

“A infância é independente das crianças; estas são os actores sociais concretos que em cada 

momento integram a categoria geracional; ora, por efeito da variação etária desses actores, a 

“geração” está continuamente a ser “preenchida” e “esvaziada” dos seus elementos 

constitutivos concretos. A geração é o que permanece, como categoria estrutural, sendo 

prioritariamente definida por factores igualmente estruturais: a estabilidade e a mudança 

demográfica; o impacto que sofre das políticas sociais, os efeitos que recebe e que produz nos 

movimentos de longo curso, e na sustentabilidade dos sistemas constitutivos do Estado-

Providência, a afectação específica do produto e a respectiva distribuição; o envolvimento nas 

relações de produção e de consumo, etc.” (Qvortrup, cit in Sarmento, 2005, pág. 365). 

 

                                                           
2

 Por exemplo, o caso das crianças de grupos camponeses ou de outros grupos desfavorecidos 
socioeconomicamente que desde muito cedo trabalham a par dos adultos, sendo o seu contributo 
reconhecido como importante para o rendimento familiar. Relembra-se, no caso português, o problema 
social da exploração do trabalho infantil que ainda nos anos 90 foi alvo de denúncia e de combate apertado.  
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Por outro lado, perspetivas mais dinâmicas da abordagem da infância procuram 

enfatizar aspetos mais sociais da criança e as dinâmicas sinérgicas de ordem 

intrageracional e intergeracional. A este respeito, destaca-se os estudos de Mayall (2001) 

que nos chamam a atenção sobre a importância e relevância do contexto social e 

relacional em que se desenvolve a criança, por força da sua sociabilidade, da sua agência 

e da sua capacidade de (re)criação do seu próprio mundo e realidade. Encontramos esta 

ideia muito bem sistematizada nas palavras de Ana Nunes Almeida e colaboradores 

(2013): 

 

“Na outra perspetiva, o foco é posto nas relações das crianças com o mundo social, e portanto na 

conceção de uma estrutura geracional que se refere aos conjuntos complexos de processos 

relacionais através dos quais certas pessoas se tornam adultos, enquanto outras se tornam 

crianças; essa construção envolve o conceito de agency, atribuído tanto a adultos como a 

crianças, reportório de práticas de generationing através dos quais essas duas categorias 

recorrente e mutuamente se constroem” (Alanen e Mayall, 2001 cit in Almeida e colaboradores, 

2013, pág.344) 

 

 

Por conseguinte, nesta conceção, reflete-se e enfatiza-se a influência da ação, a 

importância do processo e a correlação que se estabelece entre as diversas variáveis e 

dinâmicas que se desenrolam em torno do mundo infantil e dessa relação com a 

estrutura, a «geração infância», enquanto sistema de categorial social permanente na 

sociedade. 

Assim e reforçando a base da construção do modelo de análise que se propõe 

nesta dissertação, é fundamental distinguir o conceito «geração infância» e o de 

«crianças ou sujeitos sociais infantis», uma vez que geralmente surgem como análogos. 

Esta distinção torna-se necessária pois resulta em visões distintas, mas interdependentes, 

sobre o seu reconhecimento e conhecimento social e, portanto, sobre os modos como se 

pensa, atua e comunica com essas mesmas realidades sociais.  

Numa visão contemporânea, o construto «infância» é portanto entendido como 

sendo produto de um processo de construção social em curso nas sociedades ocidentais, 

e não universal, pois não só não é um conceito comum a todas as sociedades como o seu 

significado é muito variável dentro e entre sociedades. Tratando-se antes uma 

determinada construção social, cultural e histórica que define uma determinada 
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organização e estrutura de uma sociedade, infância é também entendida como uma 

categoria e grupo social do tipo geracional, na medida em que é constituído por actores 

ou agentes sociais, as crianças, dotados de características específicas que, ora os 

distinguem ora os unem nos grupos sociais dos “adultos” e das “crianças”, em dinâmicas 

e tensões de relações intra e intergeracionais. Ou seja, a geração infância é dinâmica e 

sujeita à variação de diversos parâmetros sociais que a influenciam, como a demografia, 

políticas sociais, economia, entre outros; por outro lado, não é mais vista como um 

conjunto de indivíduos da mesma faixa etária que vivem no mesmo tempo histórico. Além 

disso, como se apresentou anteriormente, existem historicamente várias infâncias, de 

acordo com a evolução social, pela qual a «adultez» também fez a sua passagem, a qual 

é inevitavelmente variável ao longo do tempo, do meio e do contexto.  

 

“Em suma, o conceito de geração não só nos permite distinguir o que separa e o que une, nos 

planos estrutural e simbólico, as crianças dos adultos, como as variações dinâmicas que nas 

relações entre crianças e entre crianças e adultos vai sendo historicamente produzido e elaborado. 

Por outras palavras, a “geração” é um constructo sociológico que procura dar conta das interacções 

dinâmicas entre, no plano sincrónico, a geração-grupo de idade, isto é, as relações estruturais e 

simbólicas dos actores sociais de uma classe etária definida e, no plano diacrónico, a geração-

grupo de um tempo histórico definido, isto é o modo como são continuamente reinvestidos de 

estatutos e papéis sociais e desenvolvem práticas sociais diferenciadas os actores de uma 

determinada classe etária, em cada período histórico concreto.” (Sarmento, 2005, pág. 366) 

 

Neste sentido, a construção social da infância é histórica, transportando um 

passado e, simultaneamente, é dinâmica, uma vez que se origina e alimenta das 

correlações entre as diversas estruturas e as dinâmicas sociais que se influenciam 

mutuamente, no presente. Como nos revela o paradigma da complexidade, nada está 

isolado, pois o tecido social é um todo que se constrói em (inter)ação e retroalimentação 

cultural, no qual os sujeitos sociais, incluindo adultos e crianças, são os actores de uma 

contínua (re)configuração social. Daí  a importância das relações inter e intrageracionais, 

onde as crianças desempenham um papel importante como agentes sociais de direito 

próprio, como se pode ler nas de Ferreira (2004):  

 

“(…) as abordagens da construção social da infância procuram mostrar que os modos como se 

concebem a(s) criança(s) são, por um lado, produto da história, de teorias, ideias e debates situados 

nas esferas académicas, profissionais e políticas, pelo que o conhecimento acerca da infância e das 

suas vidas depende, em grande medida, das predisposições de uma consciência constituída em 
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relação a contextos sociais, políticos, históricos, morais, científicos. Por outro lado, é também nas 

instituições e/ou na acção social que a infância é socialmente construída pelas próprias crianças e 

adultos, nas experiências quotidianas em que elas se inserem, jogam e negoceiam discursivamente 

posições subjetivas impregnadas por relações de género, idade, classe social e poder.” (Ferreira, 

2004, pág. 19) 

 

Em conclusão, na segunda modernidade, perspetiva-se a «geração infância» como 

uma construção histórica contextualizada sujeita às diversas variáveis sociais, tal como as 

restantes categorias sociais. A sua especificidade não é assim motivo de hierarquização 

social, ou seja, de discriminação negativa. Por outro lado, esta nova conceção da infância 

leva-nos a encarar as crianças como seres ativos, relacionais, sociais, influenciados pelo 

contexto sociopolítico em que se integram, como produtores de culturas que são 

influenciadas e influenciam a vida coletiva, pois dela participam e se integram. Este 

reconhecimento da criança, com direito a uma cidadania, revela-a assim a como um ser 

biopsicossocial, com agência, isto é, com poder de ação e escolha, com capacidade de 

criação do seu próprio mundo e, portanto, capaz de um modo de produção criativo e 

alternativo ao dos adultos. 

Neste sentido, importa ter em conta a heterogeneidade das subjetividades adulta e 

infantis em presença, seja ele no campo educativo, social ou científico, e as suas 

limitações, que, se não forem consideradas, poderão tornar-se obstáculos, ao invés de 

riqueza e diversidade na pluralidade de perspetivas sobre a mesma realidade. Por este 

factor, a pesquisa empírica que se apresentará neste trabalho, procurará colocar em 

perspectiva estas duas visões – a adulta e a infantil -, na tentativa de melhor compreender 

as dinâmicas em ação no que respeita às questões do bem-estar infantil no contexto pré-

escolar, tendo por base as suas manifestações subjetivas reveladas através da cultura de 

pares, no quadro da cultura infantil.   

 

 

1.1.1. A cultura infantil e as culturas de pares infantis 

 

“As crianças(…) possuem modos diferenciados de interpretação do mundo e de simbolização 

do real, que são constitutivos das “culturas da infância”, as quais se caracterizam pela 

articulação complexa de modos e formas de racionalidade e de acção.” (Sarmento, 2005, 

pág.371). 
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Na linha de pensamento apresentada até ao momento, a criança é aqui 

considerada como um ser social capaz de se apropriar do real, de forma seletiva de 

acordo com os seus interesses e por influência de variáveis sociológicas, como a idade, 

género, classe social, etnia, e ressignificá-lo, criando assim uma cultura própria – a cultura 

infantil (Corsaro, 1997).  

A importância e aceitação de que as crianças são agentes sociais e culturais, que 

influenciam o conjunto da sociedade, sendo, portanto, produtos e produtoras de cultura 

intrinsecamente relacionadas com o meio e contexto em que se integram, valida a 

importância das culturas infantis e de pares, fruto dessas interações sociais e reflexo das 

suas vivências subjetivas. Esta premissa assenta na ideia já apresentada de que as 

crianças são seres cognoscitivos, com capacidades emocionais e cognitivas, capazes de 

construir ações com significado e sentidos com valor simbólico; são então seres 

biopsicossociais com ação na sociedade em que se inserem.  

Destacando a importância do factor criativo, evolutivo e ativo que os sujeitos 

infantis detêm sobre as suas realidades, socialização e desenvolvimento, e, 

consequentemente, sobre a cultura e a sociedade, faço uso das palavras de Corsaro 

(2002, pág. 221):  

 

“…a abordagem interpretativa considera a socialização com um processo produtivo-

reprodutivo de densidade crescente e de reorganização do conhecimento que muda com o 

desenvolvimento cognitivo e competências linguísticas das crianças e nos seus mundos 

sociais. Uma mudança importante neste mundo é o movimento das crianças fora do seu meio 

familiar. Através da interação com os colegas no contexto pré-escolar, as crianças produzem 

a primeira parte de uma série de culturas de pares nas quais o conhecimento infantil e as 

práticas são transformadas gradualmente em conhecimento e competências necessárias para 

participar no mundo adulto.”  

 

Neste sentido, as crianças, por viverem em sociedade e participarem quer do 

mundo adulto quer do mundo infantil, desenvolvem laços sociais e sociabilidades que lhe 

permitem uma integração social e a participação em culturas de pares, as quais se 

constroem por referência ao mundo adulto, mas nele não se encerram, pois transportam 

um cunho pessoal, inovador, criativo, por via da sua reinterpretação e resignificação 

criativa. Ou seja, as crianças como agentes sociais dotados de inteligência, personalidade 

e acção com sentido, põem em movimento a sua vontade e capacidade criativa, dando 
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um cunho pessoal às suas experiências e ao seu processo de crescimento e socialização, 

por via da interação com os outros e com o mundo: 

 

“No entanto, a produção da cultura de pares não se fica por uma questão de simples imitação nem 

por uma apropriação direta do mundo adulto. As crianças apropriam-se criativamente das 

informações do mundo adulto para produzir a sua própria cultura de pares. Tal apropriação é 

criativa na medida em que tanto expande a cultura de pares (transforma a informação do mundo 

adulto de acordo com as preocupações do mundo de pares) como simultaneamente contribui para 

a reprodução da cultura adulta.” (Corsaro, 2001, pág.221). 

 

Nesta verdade, a criança tem competências pessoais e sociais de adaptação, 

reprodução e transformação do mundo que a cerca e, portanto, usufruem do estatuto de 

cidadãs, pessoas de direitos, que participam das relações que estabelecem entre si, com 

os adultos e com os contextos. Assim, a cultura infantil e a cultura de pares não são um 

fenómeno social isolado que se constrói à margem do mundo e da cultura adultas. Pelo 

contrário, são fruto da cultura dominante, a cultura adulta, por nela se inserir e dela estar 

dependente, na medida em que está sujeita às condicionantes sociopolíticas, 

económicas, sociais, entre outras. Concomitantemente, a cultura infantil contribui para a 

transformação e evolução da cultura adulta, na medida em que exerce uma influência, 

uma ação significante, com efeitos na sua dinâmica e estrutura social.  

Esta conceção implica também ponderar as dinâmicas das agências 

intergeracionais e dos modos como as crianças se constituem como crianças e os adultos 

como adultos (Almeida, 2013), na cocriação do tecido social que ambos protagonizam. 

Nas interdependências que se criam, destaca-se ainda a importância da dialética entre as 

dimensões estruturais da infância que, enfatizando a suas dependências inerentes e 

estruturais, procuram garantir a salvaguarda dos seus direitos básicos de bem-estar, nos 

seus direitos de provisão – habitação, saúde, educação – e de proteção – (CDC, 1989), 

ambos essenciais para a realização dos direitos de participação das crianças.  

Em suma, as culturas infantis e, num sentido contextualizado e heterogéneo, as 

culturas de pares, são influenciadas e influenciam a cultura adulta que, por via das 

relações intergeracionais que se criam, interferem no modo como os direitos infantis, 

consubstanciados nos 3 P’s, se realizam (Fernandes, 2002), o que, por sua vez, se reflete 

na construção de um sentimento de bem-estar infantil, conforme se discutirá adiante. 
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1.1.2.  As culturas infantis como modos de expressão da subjectividade e da participação 

infantis 

 

Sabendo que as culturas infantis e a cultura de pares constituem uma cocriação 

das crianças, através das suas interações inter e intrageracionais, podemos perceber que 

essas culturas expressam os valores, modos, interesses e práticas das crianças, em 

contexto, e revelam a sua especificidade enquanto atores sociais e culturais. É mediante 

o estudo das suas culturas que nos é possível compreender melhor este grupo social e as 

suas relações intersubjetivas, num quadro partilhado de relações de poder, identidades e 

participações.  

Com efeito, sabemos hoje que estas culturas não são isoladas ou sem sentido, 

antes pelo contrário, emergem da sua apropriação selectiva da cultura adulta (Corsaro, 

1997; Ferreira, 2004), de um contexto, numa matriz alargada de imposições, regras e 

formas de fazer adultas. No entanto, não são lineares nem imitativas, mas sim originais e 

criativas, na medida em que se regem por uma estrutura própria proveniente do 

dinamismo e da agência dos elementos que a constroem (idem). 

Sobre este aspeto dinâmico e subjetivo das culturas infantis, particularmente em 

contextos socioeducativos infantis, tornam-se úteis as apropriações possíveis do estudo 

de Goffman (1961) acerca das instituições totais, para revelar a existência tanto dos 

ajustamentos primários (idem) como dos ajustamentos secundários (idem), que são 

realizados pelas crianças, pelas formas como se aproximam ou distanciam e subvertem 

as regras, valores e práticas institucionalizadas numa organização (Ferreira, 2004). Os 

ajustamentos primários dizem respeito à adesão das crianças às regras, valores, normas 

instituídas pela ordem adulta, contribuindo assim para a sua adaptação e integração no 

contexto por exemplo de uma instituição formal de educação; enquanto os ajustamentos 

secundários se referem aos atos desviantes das crianças face à ordem instituída, de 

forma a escapar ao que é suposto, rotineiro, expectável, criando assim um submundo 

partilhado pelo grupo de crianças, e dando espaço para a manifestação da sua cultura 

própria. Com efeito, a existência destes mecanismos próprios subjetivos das crianças, os 

denominados ajustamentos secundários, revelam e expressam a subjetividade e agência 

das crianças na construção da sua cultura, do seu próprio mundo de vida, reveladas 

através de práticas sociais contextualizadas e partilhadas pelo grupo e que dão sentido, 

autonomia e originalidade às suas ações, relações e experiências.  
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“No entanto, e em grande medida, os ajustamentos secundários, enquanto prática desenvolvida e 

partilhada pelo grupo de crianças, existindo em paralelo e como reação às regras institucionais – 

contradizem, desafiam, violam as suas normas oficiais – são capazes de criar a diferença em 

relação ao estado das coisas ou curso de eventos preexistentes (Giddens, 1984: 88) e revelar a 

sua agência.” (Ferreira, 2004, pág. 116) 

 

Ou seja, a presença de tais mecanismos e ajustamentos, além de revelarem a 

capacidade de ação e participação das crianças sobre o meio e o contexto, demonstram 

também a sua competência para a reestruturação do real, da cultura adulta e da 

organização social, por via da sua autonomia e identidade, favorecendo assim a 

construção de uma cultura própria, de uma identidade grupal, marcada pelas 

subjetividades e participações em acções comuns e coletivas, a que se chama 

“gramáticas sociais partilhadas” (Burns, 2000, cit por Ferreira. 2004, pág. 117). Sobre este 

aspeto, as culturas da infância podem então ser analisadas quanto à sua Semântica, isto 

é, os sentidos e significados que atribuem às ações e contextos; quanto à sua Sintaxe, ou 

seja, as regras que articulam e regulam as estruturas simbólicas; relativamente à sua 

Morfologia, na medida em que se corporizam através de elementos e formas específicos, 

como sejam os jogos, os brinquedos, o imaginário, a linguagem, entre outros; bem como, 

poderão ser analisadas face à sua Pragmática, no que se refere ao modo como os pares 

comunicam entre si, se relacionam, se organizam (Adler e Adler, 1999, cit in Sarmento, 

2002, pág.10). Esta gramática revela, quando analisada de forma contextualizada, as 

marcas das participações infantis, das suas subjetividades, interacções, relações, 

interdependências com adultos e pares, sociabilidades, enfim, os seus mundos culturais e 

sociais.  

Neste sentido, as crianças como sujeitos sociais que são, são capazes de cooperar 

e elaborar uma ordem social infantil que se consubstancia numa perceção subjetiva de 

encarar o mundo e estar nele, contribuindo assim para a (re)produção social e, 

concomitantemente, para se afirmarem com uma cultura distinta da adulta.  
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2. Contributos dos estudos sobre cidadania da infância 

 

Pelo exposto anteriormente, falar de infância é falar de culturas infantis e refletir 

sobre estas últimas é também refletir sobre o que nos revelam e dignificá-las como 

reflexos das condições sociais em que vivem as crianças, com quem interagem e o que 

dá sentido às suas ações. Esta assunção leva-nos, por sua vez, a um outro ponto de 

reflexão não menos importante, que se prende com a participação da criança nos 

contextos em que se integra, ou seja, às questões acerca da cidadania infantil.  

Em verdade, atualmente ouvimos com frequência a palavra «cidadania» nos mais 

diversos contextos, mas o que significa realmente este conceito? Remontando à origem 

etimológica da palavra «cidadania» a sua origem advém do latim civitas, significando 

"cidade”, e que todo o habitante de uma cidade possui a qualidade de cidadão.3 Ademais, 

ainda segundo o Centro de Informação Europeia Jacques Delors, cidadania “designa um 

estatuto de pertença de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada e que 

lhe atribui um conjunto de direitos e obrigações.” Assim sendo, podemos inferir que a 

cidadania é um estatuto social do ser-se cidadão, o qual implica o exercício de direitos e 

deveres com vista ao bem comum numa comunidade regida por leis. Ser cidadão admite 

assim a existência de uma identidade e um estatuto de pertença a uma comunidade com 

o sentido responsável da participação coletiva. De acordo com o mesmo documento, 

podemos ainda referir que, além de se falar em cidadania nacional, fala-se em cidadania 

europeia relativamente a Estados Membros da União Europeia (UE), como é o caso 

português. Esta última não substitui a primeira, mas antes a alarga, aumentando o seu 

raio de atuação e de responsabilidade. Considera-se também que a cidadania europeia 

comporta três amplas dimensões, nomeadamente: a civil, a política e a social – o que 

remete para uma conceção clássica e moderna de cidadania, aquela que é proposta por 

Marshall (1967). A primeira – a cidadania civil - refere-se aos direitos de liberdade, de 

opinião, de propriedade e à justiça; enquanto a segunda trata dos direitos de participação 

na cidade, ou seja, é relativa ao exercício do poder político no conjunto das instituições de 

autoridade pública; e, por fim, encontramos os direitos sociais que se referem aos direitos 

de bem-estar económico e social, concretamente aos direitos de proteção e de provisão. 

Assim sendo, e tendo em apreciação esta definição de cidadania, poderemos falar 

em cidadania infantil? Em que moldes? As crianças serão de facto consideradas cidadãs 

                                                           
3
 In http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=1917 

http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=1917
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se forem excluídas de participar na vida pública? Ou seja, até que ponto o não exercício 

de direitos políticos retira cidadania à infância? De que forma se podem cruzar os direitos 

de participação com os direitos de protecção das crianças?  

Este assunto não é, portanto, isento de obstáculos à sua promoção e aplicabilidade 

social, havendo diversas perspetivas e interrogações que se colocam tanto no plano 

epistemológico como ético e praxiológico, de que nos dão conta diversos investigadores, 

tais como Christensen (2009); Prout (2009); Wyness (2004); Landsdown (2010) e autores 

portugueses tais como Trevisan (2015), Tomás (2007), Sarmento (2007; 2012), 

Fernandes (2002). Com efeito, este debate parece ter origem na ideia de que 

 

“(…) esta conceção clássica da cidadania não permite incluir plenamente a criança na condição 

cidadã, não apenas porque não lhe são reconhecidos direitos políticos expressos, mas também 

porque, no domínio dos direitos civis e sociais, a criança é, sobretudo, tematizada não como titular 

direta, mas antes como beneficiária de direitos tutelados pelos pais ou por quem junto dela exerce o 

poder paternal.” (Sarmento, 2012, pág. 45) 

 

Nesta perspetiva, defende-se a conceção de uma cidadania infantil que comporte 

os direitos sociais, civis e políticos, como uma realidade, não só pelo que é determinado 

na Convenção dos Direitos das Crianças (CDC), como também pelo reconhecimento da 

competência social, capacidade crítica, influência, agência e contributo válido dos sujeitos 

infantis para a renovação social e a evolução democrática, em convergência com os 

novos desafios e transformações sociais. Este princípio, corroborado pelas recentes 

investigações, combina igualmente com o paradigma social emergente, o da 

complexidade, que encara o fenómeno social como uma teia de redes e de conexões, das 

quais nenhum ser social poderá ser excluído, pois, consciente ou não, visivelmente ou 

não, todos exercem uma ação, uma influência no todo, já que dele são parte integrante e 

integradora. Então, discutir sobre a cidadania infantil é, simultaneamente, debater sobre 

os direitos de participação das crianças, enquanto condição sine qua non, visto que sem 

participação não se pode falar em cidadania. Deste modo, os direitos sociais, em 

particular os direitos de participação, parecem estar na base desta reflexão em torno da 

cidadania infantil, pois surgem como parte inclusa na defesa e promoção dos direitos 

infantis. 

Acerca das questões da participação infantil variados estudos apontam para 

diferentes perspetivas, no entanto cabe aqui destacar os contributos de Hart (1992) que 
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construiu um modelo de avaliação do grau de participação das crianças com oito níveis, 

tendo como nível mais baixo de participação - a manipulação, até a um nível mais alto de 

participação que é relativo à concepção e decisão tomada autonomamente pelas 

crianças, como se mostra no seguinte quadro:  

 

Níveis de participação das crianças e jovens 

Manipulados 

Usados como «elemento decorativo» 

Usados como «tokenism» 

Informados Consultados 

Envolvidos numa iniciativa dos adultos 

Iniciativa das crianças ou dos jovens 

Iniciativa e decisão das crianças ou dos jovens 

 

Fonte: Hart (1992) 

 

A utilização deste modelo de avaliação da participação das crianças ou jovens 

estabelece o grau de responsabilidade atribuída e procura avaliar a sua adequação à 

decisão em causa e ao respectivo contexto, de acordo com o nível de participação. 

Porém, há várias condicionantes que configuram a especificidade e complexidade 

desta problematização e que se colocam perante os modos, tempos e espaços de 

participação infantil na cidade e suas instituições, com vista à necessária coerência e 

garantia dos direitos de proteção das crianças. No centro deste debate, destaca-se as 

questões em torno de uma “participação protegida” ou uma “proteção participada” 

(Trevisen, 2015). Assim, perante as mudanças sociais, a reconfiguração latente das 

sociedades democráticas, as relações intergeracionais, a ética de responsabilidade social, 

parece ser de total importância reconfigurar o lugar da criança na cidade, de modo a 

atender plenamente aos seus direitos de opinião, co-decisão, participação, de forma 

informada e empoderadora, num diálogo intergeracional de partilha de saberes e visões, 

sem colocar em conflito ou contradição o conjunto dos seus direitos, especificidades e 

contextos.  

Ora, se tomarmos como referência os novos estudos da infância e o progresso do 

conhecimento científico nesta área do conhecimento, atenta-se para o facto de se 

valorizar a criança como uma agente social capaz de participar na vida pública, 

influenciando nas decisões que dizem respeito ao grupo social infância. No entanto, em 

termos práticos e legais, a legislação portuguesa não permite a participação social da 

criança na vida pública, uma vez que os direitos políticos são somente aplicáveis a 



30 
 

pessoas maiores de 18 anos, ou seja, quando se inicia a fase considerada adulta e, 

portanto, quando se finalizaria a infância. Deste modo, a lei parece ser incongruente com 

esta nova visão da cidadania infantil e com a filosofia subjacente aos direitos consagrados 

na CDC, ainda que estes não sejam totalmente claros quanto a este aspeto, remetendo a 

sua aplicabilidade “em função da maturidade”. Apesar desta falta de clareza e consenso 

em volta dos direitos políticos das crianças, parece existir, no seio de alguns dos 

discursos sociológicos, a ideia de que esta ausência de participação cívica fortalece as 

desiguais relações de poder entre gerações, constituindo uma forma de exclusão da 

infância, de discriminação social e portanto de segregação geracional: 

 

 “A infância é especialmente prejudicada, entre todos os grupos e categorias sociais 

excluídas, quer pela relativa invisibilidade face às políticas públicas e aos seus efeitos, 

quer por que é geralmente excluída do processo de decisão na vida colectiva.” (Sarmento, 

M; Tomás, C. e Fernandes, 2007, pág. 183) 

 

Embora se apele à participação social das crianças, com vista ao exercício da sua 

cidadania, por outro lado, não é possível ignorar a sua «vulnerabilidade», a qual pode ser 

perspetivada de duas formas, segundo Landsdown (1994): a vulnerabilidade inerente e a 

vulnerabilidade estrutural. A primeira refere-se à dimensão do corpo físico da criança, à 

sua necessidade de proteção do adulto, pela sua falta de experiência e conhecimento 

empírico, o que as remete para uma postura de dependência; já o segundo tipo - a 

vulnerabilidade estrutural - prende-se com a ausência de poder político e económico das 

crianças, o que, intrincando-se com uma construção social em torno da vulnerabilidade 

biológica da criança, se torna um obstáculo à sua realização e autodeterminação como 

sujeito de direitos. O debate é profundo e os planos de análise são diversificados, no 

entanto, na argumentação que aqui se enceta aponta para a importância em se 

desconstruir esta vulnerabilidade estrutural da infância, ainda que se mantenha nas 

interdependências do mundo adulto, de que a dependência económica é exemplo, de 

modo a permitir um dupla abertura - do social à infância, - com um novo olhar do adulto 

sobre esta e com uma nova consideração sobre a pluralidade de visões infantis -, e, da 

infância ao social – pela sua colaboração e participação mais ativa nas instituições, 

organizações ou debates sociais -, fazendo assim cumprir-se os seus direitos de 

participação, em favor da sua cidadania.  
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Assim, proclamar a cidadania da infância é, como vimos, apelar a uma maior 

conscientização acerca do lugar das crianças no social, e defender e promover os seus 

direitos civis, políticos e sociais, no seio de uma sociedade mais inclusiva e democrática. 

É um conceito e uma prática que implica a conjunção de esforços e de sinergias, capazes 

de permitir uma renovação do tecido social, no qual as crianças passam a ser 

perfeitamente reconhecidas como cidadãs. Sarmento (2012) apresenta com especial 

clareza as dimensões que a cidadania da infância pressupõe: 

 

“(…) a cidadania da infância só ganha sentido, se ela se constituir como cidadania institucional, 

no interior das organizações e instituições onde as crianças agem, e, desde logo, na escola; 

cidadania cognitiva, enquanto reconhecimento da “voz da criança” como expressão de culturas 

infantis, através das quais as crianças interpretam e exprimem o mundo e que são válidas em si 

mesmas, nas suas múltiplas expressões, lúdicas, plásticas, verbais, etc., cidadania íntima 

(Plummer, 2004), enquanto expressão de aceitação e respeito no espaço familiar, que, sendo 

íntimo, não pode nunca ser excluído das obrigações e exigências que se consagram à condição 

mais geral, societária, da vida em comum.” (Sarmento, 2012, pág. 46) 

 

Trata-se portanto de um fenómeno social total, onde deverá existir uma necessária 

coerência na visão, tratamento e promoção da infância, desde a esfera privada à esfera 

pública. A criança não deixa de ser criança dentro ou fora de muros; a criança é-o em 

qualquer e todo o lugar, tal como é cidadã, pessoa, e digna de ser respeitada na sua 

complexidade, especificidade e competência, sem ser discriminada ou diminuída por via 

da sua «vulnerabilidade», «dependência económica e política» ou «imaturidade».   

Claramente que este debate não se limita a estas considerações, havendo um 

conjunto de questionamentos e abordagens que complexificam este assunto. Todavia, 

não cabe nos âmbitos deste trabalho desenvolvê-las de forma mais aprofundada, mas 

antes concorre aqui para o reforço do reconhecimento da autonomia e competência da 

criança na produção de si mesma e a sua implicação nos processos de socialização e na 

(re)construção ativa do seu próprio mundo social e cultural, com vista à promoção do seu 

bem-estar. Neste contexto, revela-se importante considerar a educação para a cidadania 

como um dispositivo necessário e potenciador do exercício de cidadania responsável, 

favorecendo o desenvolvimento do espírito de solidariedade, autonomia, organização e 

participação no mundo social, pois como veremos no capítulo III deste trabalho, são as 

próprias crianças que “reclamam” os seus direitos de participação na vida coletiva, em 

contexto educativo, como forma de exercerem o seu poder pessoal e autonomia sobre os 
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seus próprios processos de desenvolvimento e como marcas subjetivas do seu 

sentimento de bem-estar.  

 

 

2.1. Das conceções médico-psicológicas do bem-estar infantil à construção social do bem-estar 

subjectivo das crianças 

 

As crianças, seus direitos e as problemáticas associadas à infância, constituem 

hoje, como vimos anteriormente, «objeto» de atenção das agendas académicas e 

científicas, políticas e sociais. O modo como hoje se encara a questão infância e as 

crianças é fruto de diversas alterações sociais ao longo do tempo, sendo, por um lado, 

reflexo dessa construção sócio-histórica contextualizada e, por outro, génese de um 

tempo que está por vir. Por isso, é possível perceber que o modo social como se concebe 

a geração infância, no contexto ocidental do século XXI, ainda transporta marcas dos 

tempos históricos passados que se encontram enraizadas na mentalidade, estruturas e 

formas de atuação, concretamente face à sua cidadania. Este enraizamento de ideias 

clássicas e modernas, configuradas sob a forma de senso-comum, constitui um obstáculo 

epistemológico à perceção da criança tal como hoje a ciência social a concebe. É pois no 

tempo do agora que é necessário otimizar, desenvolver, atualizar e resolver as questões 

prementes, que encontram âncora na defesa e promoção dos direitos das crianças, com 

vista ao seu bem-estar. 

Neste sentido, remetendo para o foco de investigação deste trabalho, e como 

corolário do intenso debate que tem sido realizado acerca da defesa da agência da 

criança e da sua cidadania, configurada na esteira dos seus direitos de proteção, provisão 

e participação das crianças na vida coletiva, como se aludiu anteriormente, procurar-se-á 

ampliar, reforçar e chamar a atenção para a importância das questão do bem-estar 

infantil, enquanto construção social.    

Assim sendo, quando se fala em bem-estar infantil a que nos referimos 

exatamente? O que se entende por bem-estar? Sabendo que é um conceito abrangente e 

multifacetado, passarei a apresentar as diversas acessões da palavra que refletem a sua 

multirreferencialidade, para melhor compreender a sua dinâmica e importância para o 

estudo da infância.  

A palavra «bem-estar», no seu sentido mais comum traduz um conjunto de 

sinónimos como”Situação agradável do corpo e do espírito”, “Tranquilidade”, “Conforto”, 
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“Satisfação” (in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013), cujo denominador 

comum remete para o sentido holístico do termo, em termos de equilíbrio biopsicológico 

relativamente a um determinado grau de satisfação positiva das necessidades 

fundamentais de sobrevivência do sujeito nas relações para com a vida e consigo próprio 

e com o ambiente social e natural. De facto, nas palavras de Ferreira e Sarmento (2008), 

o conceito de bem-estar assume dois sentidos que se pautam por um cariz mais individual 

e pessoal e, um outro, mais social e político. A primeira acepção é fortemente influenciada 

pela visão médica e o seu conceito de “saúde”, que se entende por ser “um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença 

ou de enfermidade.” (OMS, 1946). Nesta perspetiva, o conceito de bem-estar é entendido 

como um estado intrínseco à saúde dos indivíduos e é visto como “um dos direitos 

fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, 

de condição económica ou social.” (idem). O sentimento de bem-estar é deste modo visto 

como sinal de saúde e, a sua promoção ao nível social, como um direito necessário à vida 

na e com cidadania. Numa segunda aceção, ”o bem-estar” assume-se, 

predominantemente, como um indicador macro-social, de natureza económica (acesso a 

bens de primeira necessidade e equidade social na distribuição dos rendimentos), de 

saúde (condições de acesso a serviços de saúde predominantemente gratuitos) e social 

(acesso a bens e serviços sociais, numa perspectiva de inclusão e igualdade de 

oportunidades), reflectindo uma noção sócio-política de inclusão social4. 

Não sendo o bem-estar social independente das condições de desenvolvimento 

humano, nem ambos da diversidade cultural e social humana e do crescente 

reconhecimento e respeito pelas identidades de grupos e indivíduos – como é o caso das 

crianças -, qualquer reflexão acerca dele não pode então deixar de ter presentes os 

aspectos objectivados em termos de acesso a alimento, água potável, ambiente saudável, 

uma família ou a condições de acolhimento, educação, lazer, protecção contra todo o tipo 

de negligências ou maus-tratos, informação, etc., e, simultaneamente, as possibilidades 

da sua inserção plena na sociedade, aqui se colocando as questões do atendimento 

efetivo à sua opinião e das possibilidades da sua escuta pelos adultos que configuram 

aspectos relevantes da cidadania da infância (idem). 

                                                           
4
 De acordo com os mesmo autores, o conceito de bem-estar (expresso em língua inglesa como wellbeing), 

respeita essencialmente a uma noção individual de conforto e equilíbrio pessoal, enquanto que na segunda 
acepção, o conceito (expresso em língua inglesa como wellfare) respeita uma noção sociopolítica de 
inclusão social. 
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Uma tentativa de sintetizar a noção de bem-estar infantil numa perspectiva de 

cidadania para a infância é apontada num estudo recente realizado pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Infância - a UNICEF -, com o título “Pobreza infantil em perspetiva: 

visão de conjunto sobre o bem–estar da criança em países ricos” (2007)5, que procurou 

medir e avaliar, de forma global, a vida e o bem-estar de crianças em 21 países 

industrializados, incluindo Portugal. Tendo como finalidade “fomentar o acompanhamento, 

permitir a comparação e estimular a discussão e o desenvolvimento de políticas com vista 

a melhorar as condições de vida das crianças.” (2007, pág. 2), socorreu-se de uma 

metodologia que aliou aspectos de caráter quantitativo - uso de dados estatísticos 

disponíveis e comparáveis de cada país de acordo com indicadores definidos a priori -, 

com aspectos de caráter qualitativo - um inquérito por questionário sobre as percepções 

subjetivas do bem-estar de crianças de 11, 12, 13 e 15 anos de idade -, que trouxeram 

como chamadas de atenção para um conjunto de dimensões e indicadores susceptíveis 

de captar as subjetividades infantis, e que serão referidas mais adiante6. 

No sentido de definir um conceito de bem-estar o mais consensualmente possível, 

o referido Relatório assenta a sua definição de bem-estar nos princípios que regem uma 

plataforma comum de cariz universal e acordada entre os vários países da OCDE: a CDC 

(1989). Nesta proclama-se a importância e a necessidade em se atender e garantir os 

direitos económicos, sociais e culturais das crianças, no quadro da sua política nacional e 

também em cooperação internacional (artigo 4), na medida em que “Os Estados Partes 

reconhecem à criança o direito inerente à vida e (…) asseguram na máxima medida 

possível a sobrevivência e o desenvolvimento da criança” (artigo 6, pontos 1 e 2). Assim, 

aquele Relatório dá notoriedade à importância de toda a criança “crescer num ambiente 

familiar feliz e carinhoso e ao direito (…) a um nível de vida adequado, à segurança 

social, à protecção contra a violência e exploração, ao máximo nível possível de cuidados 

de saúde, a serviços sociais e a um acesso equitativo a oportunidades educativas.” (2007, 

pág. 40). Neste mesmo sentido, encontram-se novas semelhanças na CDC (artigo 3, 

ponto 2), em que “Os Estados Partes comprometem-se a garantir à criança a protecção e 

os cuidados necessários ao seu bem-estar, tendo em conta os direitos e deveres dos 

pais, representantes legais ou outras pessoas que a tenham legalmente a seu cargo e, 

para este efeito, tomam todas as medidas legislativas e administrativas adequadas”, e, 

                                                           
5
 Refiro-me ao ReportCard n.º7 de 2007, Centro de Estudos Innocenti da Unicef, Florença.  

6
 Os dados para este estudo foram obtidos através do programa PISA, do inquérito sobre Comportamentos 

de Saúde das Crianças em Idade Escolar (HBSC), um estudo transnacional colaborativo da OMS. 
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ainda, o artigo 17, onde se refere que “os Estados Partes (…) asseguram o acesso da 

criança à informação e a documentos provenientes de fontes nacionais e internacionais 

diversas, nomeadamente aqueles que visem promover o seu bem-estar social, espiritual e 

moral, assim como a sua saúde física e mental. (…)”. Assim sendo, a promoção do bem-

estar infantil, além de ser um bem essencial à saúde dos sujeitos, é um direito 

incontornável que deve ser atendido pela comunidade civil, médica, política, educativa e 

científica, com vista ao progresso e à evolução da sociedade, no quadro de uma legítima 

cidadania da infância, no contexto da sociedade democrática portuguesa.  

Ora, por outro lado, este «dever social» por parte dos governos, autarquias, 

instituições, famílias, para com a promoção e defesa dos direitos das crianças e seu bem-

estar, parece evidenciar o grau de dependência das crianças face à geração adulta, o 

que, sendo verdadeiro, não se pode encarar como um fim em si mesmo. Ou seja, 

admitindo a «vulnerabilidade da infância» e a sua «dependência económica e estrutural» 

face à geração adulta, a quem cabe garantir a promoção e a praticabilidade dos direitos 

infantis, tal facto não poderá justificar a ausência ou quase inexistência de formas de 

expressão e participação da criança na vida social, politica e cultural, e a todos os 

assuntos e situações que lhe dizem respeito.  

Em boa verdade, ainda subsiste uma tradição assente numa visão adultocêntrica, 

em que o adulto toma decisões e determina o «melhor» para a criança, sem considerar a 

sua subjetividade. Perceber o ponto de vista da criança, atender às suas necessidades 

mais subjetivas e considerar os seus interesses e liberdades, é um direito consagrado na 

CDC (artigos 7; 8; 12; 13 e 14) e constitui um procedimento essencial para a construção e 

garantia do bem-estar subjetivo da criança, pois como vimos não mais se trata de ser 

apenas uma questão médica, para se alargar a sua dimensão social. Esta dimensão 

subjetiva do bem-estar infantil é assim uma construção psicossocial, fruto de um dado 

contexto cultural e social, e representa uma importante dimensão do direito infantil, da sua 

cultura e da promoção do seu bem-estar.  

 

 

2.2. A multidimensionalidade do conceito de bem-estar e de bem-estar subjectivo 

 

De regresso ao Relatório da Unicef (2007) que, pela sua atualidade e profundidade, 

serve aqui como ponto de referência para dar conteúdo detalhado ao conceito «bem-

estar» infantil, explicitaram-se seis dimensões distintas, nomeadamente: i) bem-estar 
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material; ii) saúde e segurança; iii) bem-estar educativo; iv) relações com a família e os 

pares; v) comportamentos e riscos e vi) bem-estar subjetivo; às quais corresponde um 

conjunto de componentes que, por sua vez, se subdividem num total de 40 indicadores. 

Particularizando cada dimensão citada, pode ler-se no Relatório que a primeira se 

relaciona com o conceito de pobreza relativa7, carência e trabalho. A segunda dimensão 

abarca a saúde infantil, os serviços preventivos de saúde e a segurança infantil, factores 

que desde sempre constituíram uma preocupação nacional - note-se que o índice de 

mortalidade infantil é um dos principais indicadores de desenvolvimento de um país. 

A terceira dimensão - o bem-estar educativo - é balizada pela componente do 

desempenho académico, cujos dados foram obtidos através do Programa para Avaliação 

Internacional dos Estudantes (PISA) 8 ; pelo índice de estudantes «para além da 

escolaridade obrigatória» e pelo sucesso na transição para o mercado de trabalho. Sobre 

esta dimensão, reforça-se a ideia de que o bem-estar educativo é uma dimensão 

fundamental e representativa do bem-estar da criança, na medida em que a escola é um 

agente socializador importante para a sua formação e desenvolvimento, bem como, um 

alicerce para o seu futuro profissional e integração social.  

Por sua vez, a quarta dimensão, relativa à vida familiar e com os pares, refere 

dados relativos às estruturas familiares, juntamente com respostas das próprias crianças 

a inquéritos. Esta dimensão tem uma reconhecida influência no bem-estar infantil, pois 

dela advém o sentimento de integração social, aceitação e satisfação emocional e 

psicológica. No entanto, a sua medição e comparação é bastante difícil, pelo que foram 

desenvolvidos alguns indicadores que permitem uma leitura mais clara: i) a estrutura 

familiar, embora este indicador possa ser facilmente posto em causa por não ser um 

reflexo de um ambiente saudável e estável; ii) a disponibilidade dos pais em dialogar e 

interagir com a criança, dedicando tempo e espaço para atividades conjuntas e momentos 

de partilha; e iii) relacionamentos com os amigos e pares. 

                                                           
7
 A pobreza relativa é medida pela média nacional do nível de pobreza; no entanto a sua avaliação pode ser 

significativamente diferente se for relativa a uma outra amostragem, ou seja, se o termo de comparação 
fosse alterado para a mediana da província ou cidade, o resultado poderia ser bem distinto (in Relatório, 
2007, pág.8). 
8
O PISA teve início em 2000 e é um inquérito feito aos países da OCDE, realizando-se a cada três anos 

com o objectivo de avaliar o conhecimento e os conhecimentos práticos dos jovens em países 
economicamente desenvolvidos. As suas principais áreas de avaliação são as seguintes: Literacia ao nível 
da leitura, matemática e ciência; Práticas de estudo e aprendizagem; Recursos e estrutura familiar 
(incluindo as perspectivas dos próprios estudantes sobre a sua vida escolar e os seus colegas); 
Organização das escolas e ambientes escolares; e Aptidões para resolver problemas. 
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Por seu turno, a quinta dimensão - os comportamentos e riscos -, inclui questões 

sobre comportamentos de saúde, como a obesidade, comportamentos de risco, 

toxicodependência; experiências de violência (bullying e abusos) e comportamentos 

sexuais de risco (p.ex. a gravidez na adolescência). Considerando que o estilo de vida, os 

hábitos, atitudes e comportamentos sociais, são uma componente chave na saúde e bem-

estar infantil, assim como, determinante para o seu desenvolvimento psicossocial, esta 

dimensão do bem-estar é indiscutivelmente basilar, prendendo-se com o direito “a gozar 

do melhor estado de saúde possível e beneficiar de serviços médicos e de reeducação” 

(Artigo 24, CDC); o direito a usufruir de “medidas legislativas, administrativas,sociais e 

educativas para proteger (as crianças) contra o consumo ilícito de estupefacientes e de 

substâncias psicotrópicas (…) e para prevenir a utilização de crianças na produção e no 

tráfico ilícitos de tais substâncias” (artigo 33) e ainda o direito de ser protegida “contra 

todas as formas de exploração e de violência sexuais” (artigo 34) e “contra todas as 

formas de exploração prejudiciais a qualquer aspecto do seu bem-estar” (artigo 36). 

Por último, a sexta dimensão incide sobre as questões do bem-estar subjetivo, 

considerando as percepções pessoais e auto-avaliação das crianças 9  sobre três 

componentes: o seu estado de saúde, o grau de satisfação face à escola e à vida escolar 

e sobre a sua própria vida e bem-estar pessoal, incluindo os sentimento de exclusão ou 

pouca integração social. Neste contexto, pode afirmar-se que nelas a criança é 

considerada como a protagonista da sua vida, estabelecendo múltiplas relações por 

referência a si e às relações com a realidade mais próxima ou distante que a cerca, 

preconizando a ideia de que todo o ser humano é um sujeito de direitos e merecedor do 

sentimento de bem-estar como um princípio de vida. 

No entanto, e não obstante a importância deste Relatório para compreender melhor 

a abrangência do conceito de «bem-estar infantil» e, simultaneamente, delinear a sua teia 

dinâmica de correlações pessoais, sociais, educativas, económicas e políticas, importa 

referir a sua seletividade etária, uma vez que não considera as restantes idades abaixo 

dos 11 anos, ou seja o conjunto de crianças de idades pré-escolares e dos primeiros anos 

escolares. Esta selectividade etária chama assim a atenção para a persistência de 

conceções de infância tradicionais que acabam reforçar clivagens dentro da categoria 

social infância, considerando que umas são dignas de serem auscultadas e outras não.  

                                                           
9
 Com base num inquérito por questionário em que a escala usada é semântica. 
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Isto é particularmente importante, uma vez que chama a atenção para a 

necessidade de mais estudos sobre a primeira infância, pela sua importância no 

desenvolvimento integral das crianças, e sobre a sua educação em contextos 

socioeducativos, já que, no pleno gozo de seus direitos, a “educação da criança deve 

destinar-se ao desenvolvimento da personalidade da criança, dos seus talentos e 

aptidões mentais e físicas na medida das suas potencialidades” (CDC, artigo 29, alínea 

a). Trata-se assim de evidenciar as competências das crianças pequenas, de colmatar a 

ausência de estudos significativos sobre a qualidade da educação infantil e de interrogar a 

relação dialética entre bem-estar, direitos e cidadania infantil. Se os direitos das crianças 

são o referencial e o garante da monitorização, avaliação, debate, reflexão acerca do 

bem-estar infantil, importa trazê-los e compreender como se concretizam no dia-a-dia de 

contextos promotores da sua cidadania, como é o caso dos JI, e no âmbito das relações 

intergeracionais. 

 

 

2.3. Os 3 P’s– Provisão, Protecção e Participação -, as crianças como cidadãs e o seu bem-

estar subjetivo 

 

Pelo exposto, a consideração pelos direitos das crianças no seio de uma sociedade 

democrática incita a uma urgente realização da cidadania infantil, com o propósito de 

alcançar o maior bem-estar social das crianças e com benefícios para o tecido social 

como um todo. Para tanto, requer-se uma mudança de mentalidade e valores sociais 

relativamente a esta categoria social, como condição fundamental para ultrapassar as 

dificuldades apresentadas e, portanto, ao conhecimento e reconhecimento social do que 

consiste o seu bem-estar subjetivo.  

Não obstante, vários progressos foram realizados, sendo a ratificação e 

institucionalização globalizada da CDC o mais significativo10. Em verdade, a CDC é um 

marco histórico fundamental na construção histórica da infância, pois representa o cunho 

                                                           
10 Foi apenas no séc. XX que, no contexto da I Grande Guerra e, portanto de pobreza infantil, se iniciam os movimentos 

de defesa dos direitos das crianças, dando um novo significado e importância social à infância. O primeiro movimento 
internacional que defendeu os direitos das crianças e sua proteção foi impulsionado por Eglantine Jebb, estando na 
base ideológica da primeira Declaração dos Direitos das Crianças – a Declaração de Genebra (1923). Esta 1ª 
Declaração coloca a criança em primeiro lugar, aludindo à sua necessidade imediata de proteção e auxílio, iniciando-se 
assim um movimento social precursor. Mais tarde, após a II Guerra Mundial, em 1946 é criado um organismo 
internacional que terá um especial papel na promoção e defesa dos direitos da criança – o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância, conhecido como UNICEF. Este fundo foi fundado com o objetivo de apoiar as crianças e providenciar 
serviços que garantam o seu bem-estar, como serviços de saúde, educação, nutrição, segurança. Em 1959, é aprovada 
a Declaração Universal do Direitos da Criança que deu origem à Convenção sobre os Direitos das Crianças (CDC), em 
1979, mas só seria ratificada em 1989, com o valor principal “no melhor interesse da criança”. 
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legal e o reconhecimento civil dos direitos das crianças, a sua necessidade de proteção e 

a salvaguarda da sua individualidade, bem-estar e liberdade. Assim, como podemos ler 

no site da Unicef: “A CDC não é apenas uma declaração de princípios gerais; quando 

ratificada, representa um vínculo jurídico para os Estados que a ela aderem, os quais 

devem adequar as normas de Direito interno às da Convenção, para a promoção e 

protecção eficaz dos direitos e Liberdades nela consagrados.”11  

De acordo com o designado pela Organização das Nações Unidas (ONU), a CDC 

assenta em quatro pilares fundamentais, - a não discriminação; o interesse superior da 

criança; a sobrevivência e desenvolvimento e a opinião da criança -, abarcando 54 artigos 

que incluem diversos direitos, como os civis, económicos, sociais, culturais, saúde, vida, 

identidade, educação, entre outros.  

Por sua vez, estes direitos são, de um modo geral, agrupados em três grandes 

categorias, - os direitos de proteção, os direitos de provisão e os direitos de participação -, 

comummente designados pelos 3P´s. Os primeiros referem-se aos direitos de segurança, 

de nome, de identidade, nacionalidade, contra a discriminação, maus-tratos, violência; os 

segundos são relativos aos direitos de alimentação, saúde, assistência, educação, 

habitação; e por fim os direitos de participação dizem respeito ao direito de opinião, de 

liberdade de pensamento e crença, de influência na tomada de decisão sobre a sua 

própria vida. Note-se contudo que esta divisão é apenas analítica, na medida em que 

permite uma abordagem mais clara ao conjunto de direitos das crianças, mas que 

também poderá acarretar alguns perigos, como nos alerta Sarmento e Pinto (1997, pág. 

19): 

 

“Não obstante, a distinção analítica não apenas pode gerar uma hierarquia de direitos onde é fácil 

passar a estratificação social (Sgritta, 1997:4), como favorece uma percepção errónea da própria 

natureza desses direitos. Com efeito, a interdependência dos diferentes direitos é a condição da 

sua própria realização. Não se vê, por exemplo, como garantir a participação das crianças nas 

políticas de escola e na definição das respectivas lógicas de acção, se se não garante a provisão 

educacional aferida por critérios de qualidade, em que o principal é, precisamente, a garantia do 

direito de participação em condições reais de igualdade e não discriminação.” 

 

Assim sendo, os direitos das crianças devem ser entendidos como um todo, sendo 

todos de igual importância e necessidade para atender ao bem-estar subjetivo das 

crianças e para, realmente, alcançarem a sua cidadania. Para isso é fundamental 

                                                           
11

 In http://www.unicef.pt/artigo.php?mid=18101111& 

http://www.unicef.pt/artigo.php?mid=18101111&
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preservar e garantir a sua proteção física, social, moral; a sua provisão, dando-lhe 

condições de sobrevivência e de desenvolvimento integral; bem como a possibilidade de 

participação ativa e significativa em todas as esferas da vida em que se envolve, 

considerando as suas culturas, perceções e subjetividades. Estes direitos entrelaçam-se, 

sobrepõem-se, mas não se substituem nem excluem uns aos outros.  

Fazendo uma revisão da literatura, o que parece suscitar tanto debate acerca dos 

direitos infantis é o facto deste documento, a CDC, ao consagrar as crianças com os 

direitos de identidade, opinião, liberdade de pensamento e de participação na tomada de 

decisões, em nome do seu interesse superior e do seu bem-estar, parecer evidenciar a 

criança como sujeito de direitos, reconhecendo o seu estatuto de ator social, com 

agência; mas, no entanto, estes direitos, relativos à participação infantil na vida civil, 

parecem estar longe de serem respeitados, pela quase inexistência de práticas sociais, 

institucionais e organizacionais que se coadunem com os mesmos. Além disso, na sua 

formulação, os direitos são muito ambíguos e ainda fortemente enraizados no paradigma 

psico-médico, quando nos deparamos com referências frequentes ao grau de maturidade 

da criança e discernimento, por exemplo. 

Por outro lado, este documento – a CDC – reporta-se a uma criança abstrata, sem 

ter em conta as diversas condições biopsicossociais das crianças, o que nem sempre se 

coaduna com os contextos em que estas vivem, ou seja, a sua aplicabilidade não é 

imediata nem é sempre real.   

Em conclusão, certas representações sociais sobre as crianças e o modo como se 

criaram os dispositivos e os instrumentos de socialização atuais geraram-se e ainda se 

enraízam numa conceção clássica e moderna da infância, dificultando assim uma nova 

visão sobre a sua ontologia e epistemologia, que se refletem numa deficitária criação de 

condições para a sua participação, inclusive mesmo do ponto de vista da imaginação dos 

contornos dessa participação. Apesar disso, a CDC constitui um importante marcador de 

evolução sobre o modo como a infância é socialmente atendida, ainda que se debatam 

algumas controvérsias quanto à sua concretização contextualizada.  

 

 

3. Contributos dos estudos entre Sociologia da Infância e Educação de Infância 

 

Sabendo que o contexto desta dissertação se inscreve no âmbito das Ciências da 

Educação (CE) e, embora se fundamente nos Estudos da Criança, em sua essência, esta 
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tem como causa e consequência uma abordagem educativa, no sentido em que serve os 

interesses da criança e a promoção do seu bem-estar, num cruzamento entre a dimensão 

educativa, a dimensão social e a dimensão subjetiva e empírica do conceito de bem-estar, 

como anteriormente exposto. Por este motivo, as CE possuem aqui um contributo 

significativo, que se torna ainda mais visível quando se considera a área de contexto em 

que se desenvolve a pesquisa empírica deste estudo, concretamente num JI; e por 

mediar um diálogo entre os vários contributos teóricos das Ciências Sociais e os olhares, 

os saberes empíricos, as experiências e vivências reais dos sujeitos intervenientes ao 

longo do processo, desde das crianças aos educadores, passando pelo papel do 

investigador.  

A promoção do bem-estar no contexto educativo de instituições como o JI, desde a 

primeira infância, mostra-as como palco em que as crianças vivem uma ampliação da sua 

rede social e onde se relacionam, por excelência, o mundo privado e o público, sendo, por 

isso, um importante espaço de socialização e de cidadania. 

A institucionalização da educação, na sua vertente mais formal, é, por sua via, uma 

causa e reflexo das mudanças sociais do adulto, com a massificação do trabalho 

feminino, por exemplo. Com isto, a escola surge como um campo de cruzamento de 

influências entre o global e o local e sendo ela reconhecida como um importante espaço 

de socialização, pode ser entendida como um contexto promissor para a análise da 

formação de culturas da construção de identidades, sociabilidades e aprendizagens 

estruturantes na formação da personalidade e de uma inclusão social adequada e 

equilibrada por parte dos sujeitos infantis. 

A discussão em torno da questão da escola como espaço de cidadania não é nova 

e encontra-se no centro de muitas outras questões e preocupações sociopolíticas, como o 

é o abandono escolar, o que reforça o papel e a valorização desta no desenvolvimento 

integral dos sujeitos. Neste sentido promover o bem-estar é visto como um pilar da 

educação e da evolução social que deve ser notado e cuidado, não apenas para uma 

adequação às mudanças sociais processuais, numa dinâmica flexível e apropriada, como 

também, de acordo com o anteriormente referido, um direito social, independente da 

idade, género ou classe socioeconómica. Os estudos das CE são assim um ponto-chave 

na compreensão das dinâmicas relacionadas com a promoção do bem-estar infantil.  
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3.1. A institucionalização da infância e a realização dos 3 P’s – das conquistas alcançadas às 

tensões e aos desafios que persistem 

 

O processo de crescente institucionalização da pequena infância em Portugal é 

simultânea da emergência, desenvolvimento e consolidação da educação de infância, 

desde a 1ª República até aos nossos dias, assumindo diferentes orientações que se 

prendem com as diferentes perceções sobre a infância e as crianças, mas onde subsiste 

um dos principais mecanismos sociais de provisão e de proteção infantil, assumindo um 

importante papel na sociedade. Este movimento é indissociável do da massificação do 

trabalho feminino e da expansão do capitalismo, pelo que a educação infantil promovida 

pelas instituições de educação formal passou a ser prioritária na organização social, 

facilitando o modo como a família hoje se organiza. Porém, somente na 2ª modernidade, 

desde a década de 80, a educação infantil sofreu um salto qualitativo na sociedade 

portuguesa, ganhando um espaço social mais abrangente e com uma tendência à sua 

universalização. A sua procura social aumentou progressivamente, sendo muitas vezes, 

motivo de preocupação pelas parcas vagas e longas filas de espera para a entrada nos 

mesmos. Esta situação mostra que o JI passou a ser encarado como uma instituição 

basilar na sociedade, onde as crianças não só estão “guardadas” e protegidas, mas 

também são providas nas suas necessidades básicas e imediatas, incluindo a educação e 

o seu desenvolvimento. Ou seja, o JI assume um carácter social e educativo fundamental, 

reconhecido pelo próprio Estado provedor do bem-estar social. Este último começa a 

legislar esta etapa da educação básica entendida como a primeira, onde se preconiza 

uma série de objetivos, intenções e áreas do conhecimento que deverão ser 

operacionalizadas pelos educadores de infância. Entre a diversa legislação existente, 

destaca-se a importância da Lei de Bases do Sistema Educativo de 1986, por ser a 

primeira a considerar a Educação Pré-Escolar, no seu aspecto formativo, como 

“complementar e/ou supletiva da ação educativa da família, com a qual estabelece 

estreita colaboração”. Contudo, ressalve-se a ideia de que “se destina às crianças com 

idades compreendidas entre os três anos e a idade de ingresso no ensino básico” (artigo 

5º), não havendo o reconhecimento das responsabilidades do Ministério da Educação 

(ME) na etapa dos zero aos três anos.  

Ainda sobre este assunto destaque-se outras legislações complementares que 

detêm na atualidade uma visível importância, como o decreto-lei de 10/02 de 1997, que 

aprova a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, onde se definem os objectivos gerais da 
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educação pré-escolar e o papel que cabe à família, ao Estado, às autarquias e aos 

particulares, na criação de uma rede de estabelecimentos de ensino pré-escolar; no qual 

se estabelece as normas sobre a administração, gestão e regime de pessoal; assim 

como, se debruça sobre a avaliação e inspecção dos citados estabelecimentos. Há 

portanto uma renovada preocupação social perante esta etapa do desenvolvimento 

infantil.  

No mesmo ano, o Ministério da Educação (ME) publica também as Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-escolar (OCEPE, Despacho n. 5220/97 de 10 de 

Julho), no qual se destacam orientações pedagógicas, e não um currículo formal, e se 

fomenta a articulação e a transversalidade das diversas áreas do conhecimento 

imanentes à construção de um projeto curricular específico e contextualizado para o 

grupo de crianças.  

Quanto à creche, - etapa dos zero aos três anos de idade -, note-se que só em 

2011 surge a primeira legislação, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), que 

aprova por unanimidade a Recomendação nº 3/2011. Nesta delineiam-se as linhas 

pedagógicas orientadoras do desenvolvimento infantil até aos 3 anos de idade, 

acautelando a equidade social e enfatizando uma certa perspetiva educativa sobre a 

primeira infância. Este avanço revela todavia alguns riscos, como se pode perceber na 

“agenda internacional” da Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OCDE) para Portugal, alertando para o perigo de uma “escolarização precoce” da 

infância.  

De um modo global, podemos verificar que a Educação Pré-escolar sofreu uma 

visibilidade social progressiva e maior responsabilidade por parte do Estado, onde os 

cuidados sociais são a nota fundamental. Assim, os direitos de Provisão e de Proteção 

aparecem assegurados e contemplados pela legislação vigente, mas nesta transparece 

também uma ausência de foco sobre os direitos de participação infantil. A legislação 

vigente não se pronuncia sobre o tipo de metodologia a adoptar na educação infantil, 

ficando esta a cargo dos adultos responsáveis pelo projeto curricular de cada 

estabelecimento educativo e/ou sala, mas também não parece dar-se importância e 

ênfase a estes, os quais ficam à mercê da intencionalidade educativa do educador e/ou 

estabelecimento de educação, o que acarreta consequências para a exequibilidade dos 

direitos infantis como um todo.  

Conclui-se portanto que as instituições dedicadas à infância, em parceria com a 

família, imbuem-se de um significado social relevante na organização social e de uma 
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responsabilidade cidadã essencial na consecução de um sentimento de bem-estar infantil, 

ainda que subjetivo, e para o reconhecimento do seu estatuto social, no que se refere em 

específico aos seus direitos de participação. É neste âmbito que ganha relevo e sentido o 

estudo que se apresentará no capítulo III deste trabalho.  

 

 

3.2. Reconcetualizar os processos de socialização infantil no âmbito das relações inter e 

intrageracionais 

 

 

Nesta segunda modernidade, os estudos sobre a infância enfatizam uma 

reconceptualização do estatuto social da criança, destacando e protagonizando as 

crianças como sujeitos cognoscivos, agentes sociais que se reconstroem através e pelas 

interações sociais que estabelecem com a realidade envolvente, seja ela do domínio 

público ou privado. Realça-se a sua influência no social e procura-se a sua visibilidade e 

protagonismo numa verdadeira cidadania. 

Sabemos que a idade distintiva entre a infância e a adultez, com todas 

assuasmatizes entre a adolescência e a juventude, é uma questão pertinente para a 

própria definição do conceito de infância, na medida em que tem implicações sociais, 

políticas, jurídicas, as quais são profundamente enraizadas numa cultura e num 

determinado contexto sociopolítico. Note-se contudo que em algumas etnias ou culturas a 

passagem para a idade adulta é realizada de formas diversas, como seja a 

maternidade/paternidade, por exemplo.  

Com as novas investigações, fortalece-se a ideia de que a infância não é um 

conceito fixo ou imutável, universal nem homogéneo; mas antes é construída social e 

culturalmente e é atravessada por diferentes condicionantes e variáveis que a tornam 

complexa. Como nos diz Bob Franklin:  

 

“Distintas culturas, bem como as histórias individuais, constroem diferentes mundos da infância.” (cit 

Sarmento, M. e Pinto, M., 1997, pág. 17). 

 

Nesta abordagem mais atual e crítica aceita-se que as dimensões sociais, afetivas 

e culturais influenciam as ações dos sujeitos infantis e as construções de significados 

partilhados, num sentido intrageracional, pela cultura infantil, e num sentido 

intergeracional, pelas relações com os adultos e as suas culturas e as culturas que eles 
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produzem para elas; bem como o inverso, num movimento recíproco em que as crianças 

afetam e influenciam a cultura adulta e marcam uma presença social. Desta forma, 

colocamo-nos no domínio do plural, onde se enfatizam as infâncias, as culturas infantis, 

os sujeitos, os direitos, os contextos, com a consciência de que se trata de realidades 

sociais que se consubstanciam através de uma teia de relações intersubjetivas e de 

interdependências que vão construindo o tecido social.Neste âmbito, deparamo-nos com 

a emergência de uma nova conceção de infância, que reflete uma nova conceção de 

socialização e, simultaneamente serve de motor de evolução e de mudança 

paradigmática: 

 

“(…)O conceito de socialização constitui, mais do que um construto interpretativo da condição social 

da infância, o próprio fator da sua ocultação: se as crianças são o “ainda não”, o “em vias de ser”, não 

adquirem um estatuto ontológico social pleno – no sentido em que não são “verdadeiros” entes 

sociais completamente reconhecíveis em todas as suas características, interativos, racionais, dotados 

de vontade e com capacidade de opção entre valores distintos – nem se constituem, como um objeto 

epistemologicamente válido, na medida em que são sempre a expressão de uma relação de 

transição, incompletude e dependência.” (Sarmento, M., 2009, pág.20) 

 

Assim, para uma mudança conceptual do conhecimento sobre a infância, é então 

necessário colocar a criança no centro do seu processo de socialização. É por meio da 

sua ação intencionada e da subjetivação das suas experiências e perceções, que recria e 

ressignifica o seu mundo de vida, cresce e se desenvolve, bem como, contribui para a 

produção de cultura. Lembrando W. Corsaro (1997), a criança contribui e participa na 

produção de cultura de forma criativa e expansiva, através da sua capacidade de 

“reprodução interpretativa”, onde se entrecruzam diversas dimensões da existência 

humana. O papel social da criança é também o de coconstrução de realidades sociais, 

das quais não se excluem os adultos, mas não se encerram no domínio destes. Desta 

forma, chama-se à razão o direito e a capacidade da criança participar ativamente no seu 

desenvolvimento pessoal, social e cultural que se desenrola em diversos contextos tanto 

privados como públicos. Sem dúvida, a criança é percebida como uma pessoa, tal como 

os restantes seres sociais, com direitos, necessidades, personalidades, subjetividades, 

complexidades, entre outros, que concorrem numa sociedade democrática e plural. 

Nesta construção, as relações intergeracionais assumem um papel preponderante 

pois é através destas que a criança acede ao mundo adulto e ao mundo infantil, em 

sentidos recíprocos e de influência mútua. Se, por um lado, a sua socialização se dá 
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através das relações intergeracionais, onde a criança apreende a organização do mundo 

adulto, a sua cultura, valores, regras; por outro, é capaz de o ressignificar, validando-o ou 

transformando-o, criando outros sentidos e significados em interação com outras crianças, 

formando uma cultura de pares e infantil própria. Assim é imprescindível reconhecer a 

importância destas relações, tanto horizontais quanto verticais, na socialização da criança 

e ter a consciência do seu papel ativo e criativo ao longo deste processo, a fim de se 

respeitar a criança e se criar estruturas, dinâmicas e visões mais alargadas e mais justas 

socialmente, tanto nos domínios públicos como privados. Neste campo chama-se a 

atenção para a importância dos JI como instituição educativa com responsabilidade social 

sobre esta demanda, quer na sua forma organizativa quer pedagógica, sobretudo nos 

tempos contemporâneos.   

 

3.3.  A educação da infância como contexto para o exercício da democracia e cidadania – 

reconhecer as subjectividades e os modos particulares da participação de crianças pequenas 

 

Não obstante o notório desenvolvimento e aprofundamento do conhecimento 

científico e a evolução social e política a respeito das conceções e medidas legislativas 

sobre as crianças e a infância, há ainda um caminho a percorrer sobre a compreensão 

das suas culturas e da sua sociologia, com especial destaque para as crianças mais 

novas, enquanto seres sociais que ainda gozam de alguma invisibilidade e indiferença 

social, por via de um estatuto pouco definido, fruto das concepções positivistas que ainda 

dominam algumas correntes de pensamento e que estão profundamente enraizadas nos 

preconceitos sociais e modos de fazer e estar social, e até institucional. 

Com efeito, a categoria social «idade» sendo um dos principais indicadores de 

distinção entre infância e adultez é, simultaneamente, geradora de desigualdade, pois 

pressupõe características objectivas que histórica e socialmente, permitiriam considerar e 

avaliar os outros não adultos como «seres inferiores e subalternos», justificando assim 

uma concepção tradicional do ser criança, centrada na morfologia visível do corpo infantil, 

como marca distintiva. Nesta aceção mais clássica, a criança é vista como um ser 

vulnerável, dependente, passivo, um «objeto» de reprodução social conduzido pelo 

adulto, um ser uniformizado por via da sua categoria geracional – a infância.  
 

“(…) Neste sentido, a concordância entre as estruturas objetivas (o corpo da criança) e as estruturas 

sociocognitivas produzidas a seu respeito pelos saberes científicos naturaliza as divisões socialmente 

construídas e o reconhecimento da sua legitimidade (Bourdieu, 1999:8) fundamenta um 
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(re)conhecimento da criança assente em dualismos opostos – adulto-criança e infância-adultez, - que, 

fazendo derivar a condição social de adultos e crianças da evidência biológica da sua diferença e das 

expectativas sociais a seu respeito, tem contribuído para construir identidades exclusivas e 

encerradas.” (Ferreira, M., 2004, pág.13) 

 

Assim, neste modo positivista de classificação do mundo parece haver o 

esquecimento de que a infância é também sujeita a diferenças de etnia, classe social, 

género, contexto social de vida, cultura, entre outros, fechando-a num campo reduzido e 

artificialmente limitado pela construção de uma dada forma de organização social. Esta 

visão, ultrapassada pela ciência de hoje, parece contudo ainda influenciar a forma como a 

organização social encara e situa as crianças dentro do conjunto social, pela ausência de 

mecanismos e dispositivos capazes de garantir os seus direitos de participação social, 

como visto anteriormente. 

Em boa verdade, na contemporaneidade, desconstrói-se esta limitação e enfatiza-

se a criança-cidadã, problematizando-se o lugar que esta ocupa no tecido sociocultural e 

refletindo-se sobre os contornos, âmbitos e especificidades da sua cidadania. Por sua 

vez, isto implica também pensar sobre o modo como as instituições sociais garantem os 

direitos infantis, os 3P´s já considerados. De acordo com esta posição sublinho as 

palavras de Sarmento e colaboradores (2007, pág. 190), 

 

“A cidadania da infância, neste contexto, assume um significado que ultrapassa as concepções 

tradicionais, na medida em que implica o exercício de direitos nos mundos de vida, sem 

obrigatoriamente estar subordinada aos dispositivos da democracia representativa (ainda que estes 

não sejam, por esse facto, menos importantes). Tão pouco, o reconhecimento dos direitos de 

cidadania – onde a dimensão da participação das crianças assume um relevo crescente – implica, por 

esse facto, uma restrição nas exigências de protecção das crianças pelos adultos, nomeadamente 

pelas famílias e o Estado. É no balanço entre estas duas posições – a protecção e a participação – 

que se exprime o melhor interesse das crianças (Archard, 2003). É importante, por consequência, 

avaliar o sentido e as possibilidades da participação das crianças na vida social. Por ela passa não 

apenas a viabilização das crianças como destinatários das políticas públicas, mas a sua assunção 

plena como sujeitos políticos peculiares.” 

  

É tendo em consideração estes pressupostos epistemológicos e teóricos que a 

educação de infância, na sua vertente formal e institucional, assume especial relevância, 

pois possibilita a reconstrução social da categoria infância e a operacionalização dos seus 
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direitos, concretamente os de provisão, proteção e participação, dando assim espaço às 

subjetividades infantis e ao exercício da sua cidadania.  

De facto, é possível encontrar diversas formas de incentivar e promover a 

participação das crianças na gestão pedagógica do JI, quer na gestão de tempos quer de 

espaços, materiais, atividades, entre outros, dependendo da iniciativa dos adultos 

envolvidos. No entanto, esta ainda não é a regra nas nossas instituições de infância. 

Trata-se de uma nova relação entre adultos e crianças, de uma nova forma de encarar a 

educação de infância, logo, de conceber o sujeito infantil. Curiosamente, é um tanto 

paradoxal, perceber que a educação de infância baseia a sua organização, rotina, 

intencionalidade nos ritmos e necessidades das crianças, na sua especificidade e, por 

outro lado, não assegura as suas participações ativas, não reconhecendo portanto a sua 

cidadania, subjetividade e cultura.  

Conclui-se portanto que o JI é um espaço privilegiado para o exercício da cidadania 

infantil, não apenas por ser a primeira instituição formal da educação básica com que as 

crianças tomam contacto, mas sobretudo por ser um espaço-tempo de socialização 

fundamental, possibilitando o desenvolvimento das crianças no quadro de um regime 

democrático e plural, de respeito e de dignificação das suas culturas. Por outro lado, o JI 

sendo um dispositivo social de interface entre a família e a sociedade parece ter a 

potencialidade e a capacidade para transformar o olhar sobre a categoria infância, no 

atual quadro organizativo, dando assim impulso a novas medidas sociopolíticas.  
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Capítulo II – Relações intergeracionais e pesquisa com crianças: 

questões téorico-metodológicas e éticas 

 

Neste capítulo abordam-se as questões teórico-metodológicas e éticas na pesquisa 

com crianças, enquanto procedimento basilar na realização deste trabalho e como reflexo 

do que se apresentou nos capítulos anteriores. Neste sentido, aborda-se o paradigma em 

que assenta esta investigação e suas implicações práticas no terreno da pesquisa, 

problematizando o processo metodológico vivido e as relações adulto-criança bem como 

os enviesamentos possíveis.  

 

 

1. Pesquisar as crianças como atores sociais e reconhecer as subjetividades 

infantis: questões teórico-metodológicas e éticas na pesquisa com crianças 

 

Ao situar a presente pesquisa num quadro paradigmático crítico e interpretativo 

convoca-se uma confluência de visões que ora assentam na “capacidade de interpretação 

e transformação que as crianças têm da herança cultural transmitida pelos adultos” 

(Sarmento, M., 2009, pág. 31), ora na ideia de que a pesquisa com crianças serve às 

crianças, no intuito de contribuir para a sua visibilidade e participação nos processos 

institucionais e políticos, a sua emancipação social, em consonância com o quadro teórico 

defendido.Perfilha-se nesta dissertação a ideia de que as crianças são seres sociais que 

participam ativamente na realidade social em que vivem, seja essa participação realizada 

sob formas mais ou menos implícitas ou explícitas aos olhos dos adultos, contribuindo de 

forma idiossincrática para a sua (re)construção. Por sua vez, as suas culturas traduzem 

essa heterogeneidade num sistema simbólico plural, cujo dinamismo resulta da 

permeabilidade social entre os diversos atores sociais – crianças e adultos.  

Fazer pesquisa com crianças é então entendê-las como parte da mesma equação: 

sujeitos que são investigados e que participam na investigação; que são observados e 

observam, que são questionados e questionam, que são «criados» e criam, através de 

um processo dialógico em constante (re)construção simbólica e subjetiva. É, por fim, 

reconhecer-lhes um estatuto social, respeitar os seus direitos, valorizar os sentidos e 

subjetividades que atribuem às suas ações e contextos, e, com isso, dignificar as suas 

culturas, auscultar as suas vozes e tornar visíveis os seus modos de participar numa 
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cidadania viva. Esta conceção epistemológica do ser criança constituiu, neste estudo, um 

importante ponto de ancoramento para a definição dos seus objetivos e do seu sentido 

que se concretizou na opção por uma determinada metodologia – um estudo exploratório 

de cariz etnográfico, com recurso à observação-participante.  

 

1.1. O paradigma interpretativo da pesquisa  

 

O paradigma e o quadro teórico-conceptual que enforma o presente trabalho é o 

paradigma qualitativo, concretamente o interpretativo, com a consciência do desafio da 

complexidade, na medida em que a preocupação conceptual e epistemológica não é a de 

formular generalizações nem testar hipóteses ou explicar fenómenos, mas antes a de 

conhecer e dar visibilidade a processos, factos e fenómenos sociais, contextualizados, na 

perspetiva dos sujeitos sociais infantis. Assim sendo, a presente dissertação baseia-se na 

produção de conhecimento situante e situado (Ferreira, 2004), na medida em que se 

inscreve na intertextualidade entre os dados recolhidos em contexto real e natural, e na 

interação com o «outro», no sentido de perceber os significados atribuídos pelos sujeitos 

e de compreender os sentidos revelados na relação entre o que é visível e o que é 

invisível na trama contextual das interações. Com efeito, a partir do paradigma 

interpretativo, o mundo social é encarado como um processo social emergente que é 

criado pelos elementos envolvidos nesse processo. A realidade social é partilhada e 

construída pelo conjunto de valores compartilhados intersubjetivamente e, por tal, num 

movimento contínuo, numa ação e interação recíproca que cocria sentidos e significados 

subjetivos que ora enformam essa mesma realidade ora dela são reflexo. 

Pretende-se com este posicionamento epistemológico, metodológico e ético 

conhecer uma dada cultura, neste caso a infantil, para compreender a perspetiva do outro 

sobre as significações que atribui à sua própria realidade, no que toca, especificamente, 

às questões do seu bem-estar subjetivo. Neste sentido e com base na matriz conceptual 

em que assenta, tem-se como intuito tornar visíveis as conceções infantis sobre o seu 

bem-estar subjetivo, no contexto de um JI, privilegiando a sua participação e expressão.  

Para tal, pretende-se concretizar este objetivo através de uma metodologia de 

carácter qualitativo, em que se destaca o recurso à observação diretae participada do 

quotidiano das crianças, nas suas relações com o grupo de crianças e com a educadora, 

buscando captar o discurso direto, o registo espontâneo, a liberdade de pensamento, 

expressão e ação, em grupo ou individualmente, de modo a conhecer e validar os 
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sentidos seus subjectivos, recorrendo às manifestações reconhecíveis do seu bem-estar e 

de mal-estar. 

Esta opção metodológica, por sua vez, exige um conjunto de procedimentos 

metodológicos e cuidados éticos que permitam tornar «objetivável» o subjetivo e válido o 

conhecimento produzido, com base na tradução, o mais aproximada possível, das 

especificidades infantis, numa descoberta de caráter indutivo. Neste caso, o papel do 

sujeito investigador assume importância pela forma como se apresenta e insere no 

próprio grupo de sujeitos observados, bem como pelo modo como assume o seu papel, 

tendo sempre presente os contornos e os efeitos da sua presença e ação no campo de 

observação. 

 

1.2. O papel do investigador adulto na pesquisa com crianças e o problema do adultocentrismo 

– princípios metodológicos e éticos 

 

O estudo dos mundos infantis acarreta vários desafios epistemológicos, 

metodológicos e éticos que devem ser acautelados para se construir um conhecimento 

científico válido.  

Um dos principais desafios é, talvez, o perigo do adultocentrismo e do 

etnocentrismo, ou seja, o de perspetivar o outro – a criança -, segundo a cultura do adulto, 

com o seu sistema simbólico, seus conceitos e valores, construindo assim uma relação 

assimétrica e de poder dos adultos sobre as crianças, em que a cultura dos primeiros 

tende a dominar e, portanto, asubmeter e a discriminar a segunda.  

Tornar ciente e presente este obstáculo e sua possível influência nos processos de 

descodificação do real é de suma importância, pois este funciona como uma lente 

obscura, por vezes inconsciente, que «filtra» a realidade observada, de forma enviesada 

ou distorcida, dada a supremacia de uma cultura e visão adulta sobre a infantil. Por isso, 

um dos grandes focos necessários no acto de investigação qualitativa é o de permitir que 

o olhar e as vozes das crianças – ou seja, a expressão das suas subjectividades - se 

revelem com as suas dinâmicas e singularidades, sem o pré-julgamento e pré-conceito do 

adulto-investigador, o qual, naturalmente, possui um quadro teórico de referência, uma 

experiência e uma cultura. O investigador não se poderá despir completamente de quem 

é, mas pode tornar visível e consciente essa influência no contexto de pesquisa. Sobre 

este aspeto, reitero as palavras de Graue e Walsh (2003, pág. 94) 
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“O acto de investigação é concebido como uma série de contextos encaixados uns nos outros, 

incluindo as perspectivas do investigador sobre a investigação, a teoria, e, neste caso, as crianças; o 

papel negociado com/pelos participantes; e as relações que se estabelecem ao longo do tempo. (…) 

Os dados não «andam por aí» à espera de serem recolhidos por investigadores objectivos. Pelo 

contrário, eles provêm das interacções do investigador num contexto local, através de relações com 

os participantes e de interpretações do que é importante para as questões de interesse.” 

 

Neste sentido, é essencial que o adulto-investigador exerça algum distanciamento 

sobre aquilo que observa e sobre o sujeito observado e, simultaneamente, se coloque no 

papel desse outro, num processo consciente de alteridade. Esse movimento recíproco de 

distanciamento e aproximação traduz-se num conceito chamado de exotopia: 

 

“O conhecimento do outro exige exotopia. Esta é a decorrência do meu inacabamento. Observo, 

interpreto, escrevo, sinto, fotografo, filmo ou falo sobre o outro a partir de um determinado lugar em 

que, como pesquisadora, posso ver e ouvir. O lugar de onde falo, de onde vejo ou escuto determina 

aquilo que apreendo e compreendo do outro. Meu lugar de adulto, pesquisador, homem ou mulher, 

pessoa que brinca ou ri, minha etnia, as condições sociais em que nos situamos – pesquisador e 

pesquisados -, nossas histórias com escola, professores e crianças – engendram sentidos possíveis, 

esses fios que tecem o entendimento.” (Sarmento, M. e Gouvea, C. (orgs.), 2009, pág. 173) 

É então certo que a investigação empírica requer determinados cuidados para que 

se torne válida cientificamente, implicando assim a interiorização de que o outro é um 

outro com uma história de vida particular, com quem se estabelece uma relação e uma 

interação que se orienta por determinados propósitos específicos. Em verdade, “ela [a 

investigação empírica] reflecte o modo como o investigador olha tanto quanto reflecte 

aquilo que é visto” (Graue, M. e Walsh, D., 2003, pág. 95). É importante admitir que, no 

papel de investigadores sociais, se transporta um conjunto de especificidades (memória, 

experiência, identidade, valores, crenças, expectativas…) que deverão ser considerados 

na forma como se interage, como se observa e como se interpretam os contextos e os 

participantes intervenientes na pesquisa.  

Para tanto, torna-se igualmente indispensável ter uma atitude reflexiva e crítica 

sobre os processos que se desenrolam ao longo da praxis indagativa, no esforço de 

explorar constante e sistematicamente os muitos sentidos da experiência, dentro do 

campo de análise, onde todos os elementos são importantes, incluindo o próprio 

investigador. Esta reflexividade reflexa (Bourdieu, 1982) é fundamental para explicar, 

compreender e analisar a natureza social e cognitiva da própria investigação, na tentativa 

de objetivar a subjetividade inerente ao campo empírico que se estuda. Com enfoque nas 
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relações intersubjetivas e nas interdependências que se tecem em contexto, o 

investigador deverá exercitar a sua capacidade de reflexão sobre a construção da própria 

pesquisa e sobre os modos como ela se vai realizando e sendo perspetivada pelos vários 

agentes envolvidos.  

Esta necessária acuidade é sobretudo importante em metodologias qualitativas, 

como a observação participante e a etnografia, já que a investigação interpretativa 

emerge das interações entre pessoas e dos contextos em que se envolvem. Neste 

sentido, fazer pesquisa com crianças requer um modo sistemático de reflexão e 

observação, entrando no jogo da alteridade, consciente da premissa de que as crianças 

sabem mais sobre si e sobre os seus mundos do que o adulto-investigador. Este 

compromisso ético demanda humildade e honestidade por parte do pesquisador, a favor 

de uma aproximação à «verdade» sobre aquilo que se quer estudar. Uma «verdade» que 

não procura definir quem e como são ou quem deveriam ser os sujeitos sociais infantis, 

mas antes captar os sentidos, significações, subjetividades, interpretações que os 

participantes atribuem à realidade e à sua experiência presente nos seus discursos e nas 

suas interações, comportamentos, ações e cultura de pares. 

 

1.3. Opções metodológicas no terreno - da observação e da observação participante com 

crianças 

 

O ato de observar é tão antigo como o humano. Observar pressupõe mobilizar 

todos os sentidos para conhecer e compreender o mundo, as pessoas, as situações e os 

fenómenos sociais e humanos. É portanto um dos instrumentos mais utilizados para obter 

dados e informações sobre uma determinada realidade e adquirir um conhecimento mais 

detalhado sobre aquilo que se pretende estudar ou saber. Concretamente, na pesquisa 

social, há a preocupação da validade, imputando à observação científica outros contornos 

e cuidados de objetivação sobre a subjetividade, quer através da sistematização e da 

reflexividade, quer pelo cruzamento de outras informações e dados possíveis.  

De facto, neste estudo, recorri à observação participante, na medida em que o 

grande objetivo era conhecer, compreender e clarificar os sentidos que os sujeitos infantis 

atribuem à sua realidade imediata, em contexto institucional educativo, na procura de 

aceder às suas perceções, significados, experiências, relações interpessoais, cultura e, 

sobretudo, às suas manifestações de bem-estar e mal-estar, que constituem o foco deste 

estudo. Assim, a observação participante que se realiza num contexto social, é uma 
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metodologia situante e situada, em que a entrada e a presença do observador no contexto 

é já uma forma de participação.  

Por outro lado, esta metodologia não é linear nem simples, distinguindo-se quatro 

papéis ideal-típicos: o participante; o observador-participante; o participante-observador e 

o observador (Gold, 1958). Vou aqui deter-me na observação-participante por considerar 

que foi a mais amplamente mobilizada na pesquisa de terreno; tendo porém a noção de 

que a fronteira entre estes quatro tipos é ténue e de que, muitas vezes, se adoptam vários 

papéis no decurso da pesquisa. Considerando o papel de observador-participante 

podemos dizer que ele é duplo e complexo, pois tanto observa como participa; tanto 

conduz o seu foco de observação como é conduzido pelos participantes, ao sabor dos 

interesses de cada um. Por isso, convoca-se a necessidade de uma atitude de abertura, 

flexibilidade e até de liberdade perante o contexto e as situações sociais em que o 

observador se coloca, de forma a obter o máximo conhecimento sobre os observados, o 

seu ponto de vista, a sua significação; sem com isso se desviar dos propósitos e objetivos 

da investigação. 

Não obstante ao esforço de exotopia e objetivação necessários, as características 

daquele que observa assumem também um grau de influência na pesquisa que é preciso 

ter em conta, nomeadamente a experiência como observador-investigador, sobretudo no 

que se refere à recolha e análise de dados; a idade; género; etnia (Burgess, 1997), as 

quais condicionam, ou não, a participação, as relações e os dados a que o observador 

pode aceder. 

Em suma, esta dissertação insere-se amplamente no paradigma interpretativo e 

segue uma metodologia qualitativa que se consubstancia na observação direta em 

contexto natural, de modo a preservar a ecologia das acções e perceções dos sujeitos 

infantis. A nota de esforço será portanto a de conhecer e dar visibilidade, de forma 

íntegra, à visão das crianças, no contexto educativo, neste caso particular, numa sala de 

um JI no centro da cidade do Porto. 

 

 

2. A pesquisa com crianças no terreno – análise do processo 

 

Este processo de pesquisa com as crianças no terreno passou por diferentes 

etapas até à sua operacionalização e exigiu alguns procedimentos ético-metodológicos 

fundamentais para a sua viabilidade. Além disso, a metodologia eleita, por se coadunar ao 
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objetivo da pesquisa e à sua conceção teórica, exigiu uma reflexividade constante e uma 

análise cuidada ao longo do processo, para que se torna-se coerente, contextualizada e 

sobretudo o mais «fiel» possível à realidade social que se observava. Este processo é, 

em seguida, apresentado nas suas diferentes etapas de construção e de análise. 

 

 

2.1. A entrada no terreno e a negociação do consentimento informado 

 

Para a consecução da pesquisa que me propunha realizar no terreno, precisava de 

encontrar um espaço educativo formal, um JI, que me permitisse observar diretamente e 

de forma participativa as crianças a fim de estudar as questões do seu bem-estar 

subjetivo. A escolha do local foi realizada através de uma pessoa conhecida que me deu 

referências, e deu referências minhas, facilitando a aceitação da minha entrada na 

instituição. É de notar que entrar num «espaço desconhecido» para realizar uma pesquisa 

empírica envolve várias condicionantes que desde logo permitem, ou não, a viabilidade do 

estudo. Foi deste modo que encontrei um JI, no centro da cidade do Porto, cuja direção e 

educadora abraçaram este estudo e autorizaram a sua realização.  

Segundo Bronfenbrenner (1952), toda a pesquisa social implica o 

comprometimento ético e a responsabilidade social do investigador perante todos os 

envolvidos no campo de análise, desde os sujeitos investigados àqueles a quem 

representamos. Com efeito, o código de ética inerente à prática da pesquisa social está 

estabelecido pela comunidade científica e pressupõe um conjunto de medidas que devem 

ser tomadas para evitar riscos, danos e consequências negativas para os envolvidos. 

Alguns dos principais procedimentos éticos a ter são o consentimento informado e a 

autorização por parte dos Encarregados de Educação (no caso da pesquisa com 

crianças); a apresentação e explicação dos objetivos e implicações da pesquisa; a 

garantia de confidencialidade dos dados e o anonimato das identidades Este 

procedimento ético foi desde logo acautelado aquando a minha entrada no terreno, 

inicialmente através da coordenação e direção da instituição que me recebeu, bem como 

da educadora, havendo uma explicitação clara do tema e propósito do estudo. (cf. Anexo I 

– Protocolo de Consentimento Informado). 

Após o consentimento informado, por escrito, da instituição e da educadora, 

seguiu-se o pedido formal e escrito de colaboração e autorização dos Encarregados de 

Educação das crianças do grupo que iria observar. Entre todas as crianças, apenas um 
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Encarregado de Educação não deu autorização, o que me suscitou um certo desconforto 

e uma preocupação ética pois, inevitavelmente acabaria por observar aquela criança. 

Assim, e no sentido de salvaguardar a decisão dos encarregados de educação desta 

criança, optei ou por não registar ou evitar registar as situações em que a mesma 

estivesse envolvida e/ou por não usar qualquer registo em que pudesse estar assinalada 

na análise dos dados.  

Nesta fase inicial da entrada no campo de análise, considerava ainda fundamental 

e necessário ter a opinião, autorização e consentimento informado das próprias crianças 

sobre a minha entrada no contexto, o qual previa explicitar no momento de apresentação 

ao grupo. Porém, este passo foi inesperadamente antecipado pela educadora, sem o 

termos combinado previamente, a qual, em minha opinião, não explicitou com clareza 

qual o meu papel e o meu trabalho naquele contexto. Naquele momento, decidi não 

interferir, deixando que aquele momento da conversa da educadora com as crianças 

continuasse a decorrer de forma «natural». Não obstante, as incompreensões que se 

possam ter gerado neste momento acerca de quem era eu e do que fazia ali, as crianças 

nada perguntaram nem me questionaram e, na numa atitude de aparente indiferença, 

pareceram aceitar bem a minha presença na sala (Ferreira, 2010). 

 

2.2. Procedimentos de recolha de informações – da observação e observação participante ao seu 

registo 

 

Após os procedimentos éticos iniciais, quando se decide realizar uma pesquisa 

empírica, com recurso à observação-participante, surge uma outra questão que se coloca 

no plano ético-metodológico: realizar uma pesquisa aberta ou pesquisa fechada? Quais 

são as implicações éticas de cada uma?  

Sobre estas questões partilho da posição de Erikson (1967) 

 

“(1) não é ético para um sociólogo falsear deliberadamente a sua identidade com o 

propósito de entrar num domínio privado para o qual ele não foi escolhido; e (2) não é 

ético para um sociólogo falsear deliberadamente o carácter da pesquisa a que está 

vinculado.” (Erikson, 1967, pág. 373, inBurgess, 1997, pág. 216) 

 

Qualquer uma destas situações tem implicações, vantagens e desvantagens, que 

têm vindo a ser discutidas e refletidas pelos sociólogos e cientistas sociais, em que a 

dimensão ética é posta em evidência. Ressalto o argumento de Roth (1962) quando nos 
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remete para a ideia que “qualquer pesquisa é nalguma medida secreta, posto que os 

investigadores, no princípio do estudo, não sabem tudo acerca do que desejam investigar, 

uma situação que torna difícil o consentimento informado.” (Burgess, 1997, pág. 217)  

Neste caso, a observação participante foi realizada a descoberto, de forma aberta, 

e, ainda que as crianças não estivessem plenamente cientes do meu papel, aceitaram, ou 

pelo menos nunca obstaram ou manifestaram qualquer reacção, a que escrevesse sobre 

o que se passava na sala e no grupo, quando fazia isso mesmo. Geralmente, sentava-me 

num lugar específico da sala com um caderno de notas, no qual ia registando os dados 

observados, diálogos entre as crianças, entre as crianças e a educadora e entre as 

crianças e a investigadora; situações que aconteciam, emoções e manifestações 

subjetivas das crianças, entre outros dados que se revelassem significativos no contexto e 

todos aqueles que, não parecendo ter importância, poderiam mais tarde revelar-se 

interessantes.  

Com o decorrer do tempo e da minha prática, as crianças foram-se aproximando de 

mim, questionando o que estava a fazer e também querendo colaborar e participar por 

sua inciativa, transmitindo-me o que elas pareciam considerar ser interessante, importante 

ou necessário para a minha pesquisa. As situações em que participei e observei foram, a 

posteriori, transformadas em narrativas de cariz etnográfico (cf. Anexo II – As narrativas e 

a sua análise de conteúdo).  

No que toca à divulgação e ao registo de alguns dados surgiram-me algumas 

inquietações, pois este processo também pressupõe a tomada de decisão “o que incluir e 

o que excluir, o que esconder e o que revelar” (Burgess, 1997, pág. 222). Esta 

consciência e a vontade de realizar uma investigação que se paute por princípios éticos 

levou-me a considerar e a ponderar os efeitos que a mesma pode provocar na realidade 

social em que se inscreve. Por isso, procurei realizar uma constante auto-análise e 

reflexão, na tentativa de perceber, compreender e «solucionar» os problemas éticos que 

iam emergindo nos diferentes momentos e contextos em que se desenrolou esta pesquisa 

in loco.  

 

2.2.1. Observar e ser observada e os papéis da pesquisadora 

 

A dinâmica da investigação qualitativa implica necessariamente a negociação do 

papel do investigador e investigados, sendo ajustada à medida que o trabalho de campo 
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acontece e que os envolvidos passam a ter uma visão ou perceção mais clara das 

variantes subjacentes ao ato investigativo.  

De facto, o papel dos participantes é ativo e interativo, aos quais vão adoptando 

posições e papéis diferenciados consoante vão conhecendo melhor o contexto, a situação 

e se relacionando uns com os outros. As relações de poder são implícitas às relações que 

se criam, e, em boa verdade, este poder é exercido por todos, dentro da sua esfera de 

influência e ação. Neste sentido, e em particular na pesquisa com crianças, é importante 

que o adulto-observador cuide para que esta relação de poder seja equivalente, não 

havendo sobreposição ou subordinação por parte do adulto, de modo a evitar os 

obstáculos epistemológicos anteriormente apontados, como o adultocentrismo. Há todavia 

muitas situações, ao longo da prática, que desafiam o investigador na tomada de 

decisões, numa constante necessidade de entendimento negociado entre as partes, onde 

os limites de ação sobressaem e onde a capacidade de reflexão sobre o próprio, o outro e 

a situação tem um grande peso na co-orientação da própria pesquisa.  

Com efeito, o papel que exerci ao longo da pesquisa nem sempre foi o mesmo, 

variando com o próprio contexto e com as interações com e entre os participantes, ora 

aproximando-me ora distanciando-me; ora participando ativamente ora apenas 

observando. Da mesma maneira, não fui certamente vista da mesma forma por todos, 

variando com o momento, a experiência, a situação, a relação intersubjetiva de cada 

participante – criança e adulto.  

Por entender os diversos papéis que ia assumindo ao longo do ato de pesquisa, 

este processo exigiu-me uma capacidade reflexiva constante. Com efeito, esta atitude 

reflexiva esteve presente desde o seu início, com a entrada no terreno, durante a vivência 

do contexto, das relações e dos acontecimentos, até às tomadas de decisão situadas e 

àquelas que posteriormente foram necessárias para a análise, interpretação e divulgação 

dos dados.  

Com o intuito de melhor compreender a dinâmica subjacente às relações das 

crianças comigo, no papel de pesquisadora, procedi à análise de conteúdo das narrativas 

criadas, focando especificamente a interação crianças-investigadora, o que resultou em 

indicadores e numa tabela interpretativa (Anexo III, Grelha de Interpretação 1). Além 

disso, procurei também estabelecer um paralelo entre o tipo de interação criada e os 

direitos infantis, enquadrados na lógica dos “3 P´s”. 

Neste âmbito e analisando a presença de indicadores relativos aos direitos de 

proteção, parece manifestar-se a perceção de que a criança procura na investigadora, 
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enquanto adulto presente no contexto educativo, um sentimento de bem-estar, de 

pertença ou de assistência. Isto é particularmente percebido sempre que a criança 

procura na figura da investigadora algum auxílio ou intervenção, em nome da sua 

proteção perante conflitos, desentendimentos ou situações de embaraço. Pela análise 

efetuada, encontramos indicadores, tais como: a criança pede auxílio para a resolução de 

um desentendimento entre colegas; queixa-se do comportamento do par; conversa sobre 

dúvidas e medos e pede a confirmação de suas opiniões ou ideias (perigosidade dos 

brinquedos; malefícios do MacDonald´s); ou ainda procura aprovação ou reprovação do 

seu comportamento, através da expressão facial, quando está a ser repreendida 

verbalmente por outro adulto. 

Estes indicadores parecem assim mostrar que a investigadora é vista pelas 

crianças como um adulto com responsabilidade, cuja opinião ou ação tem significado para 

a mesma, o que pressupõe uma ligação afetiva e um reconhecimento da sua presença e 

ação no contexto. Esta ideia leva a crer que há, de facto, um impacto da investigadora no 

meio e contexto que observa, sobretudo, quando se trata de uma observação-

participante. A presença da investigadora não passa despercebida nem é ignorada; pelo 

contrário é levada em consideração e é chamada a participar.  

Quanto aos direitos de provisão pode perceber-se que embora as questões de 

provisão sejam referenciadas durante a interação com a pesquisadora, não constituem 

um factor relevante na sua interpelação. Note-se que se registaram momentos de 

desabafo, ou de expressão de opinião, acerca do que desagrada à criança na instituição, 

concretamente quando não gosta de determinados alimentos (pão duro; não gostar de 

chá; de leite…) ou quando não aprecia dormir na instituição, o que reflete a sua atenção e 

consideração sobre estes direitos no estabelecimento do seu sentimento de bem-estar, 

ainda que não seja possível retirar, desta pesquisa, uma conclusão consistente para 

novas assunções sobre o assunto. Esta situação pode resultar de vários factores, entre os 

quais me parece evidente o facto de distinguirem adequadamente entre o papel da 

educadora, da auxiliar e o da investigadora. Embora pareça que, por vezes, algumas 

crianças procuram na pesquisadora uma figura de autoridade e de responsabilidade, por 

ser um adulto inserido no contexto educativo, solicitando intervenções deste tipo (chegar 

a laranja; questionar sobre a autoridade perante as crianças durante a hora do almoço por 

exemplo), parecem também compreender que as situações, condições, atividades e 

tarefas relativas às questões de provisão não são da responsabilidade e da área de 

atuação desta.  
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No que toca aos direitos de participação, que parecem serem os mais significativos 

no tipo de relacionamento e comunicação das crianças com a investigadora (cf. Anexo III 

– Grelha de interpretação 2), começamos por observar a vontade das crianças em 

estabelecer um contacto próximo, seja através das conversas, seja mediante as 

brincadeiras ou o desenho no caderno da mesma. Em todos os espaços do JI as crianças 

procuram dialogar, revelando o seu mundo infantil; isto é, as conversas com a 

investigadora pautam-se pela partilha de experiências pessoais, familiares, de grupo ou 

com os pares. Experiências que são significativas e constroem os seus mundos de vida 

social e individual. Saliente-se a partilha sobre os seus gostos e interesses (floresta, 

animais, festas, actividades extracurriculares; família…); as experiências fora da 

instituição (com os pais; nos aniversários…); os seus sentimentos e opiniões sobre o que 

lhes agrada ou desagrada no contexto do JI (rotinas; atividades; alimentos; castigos; 

atitudes de colegas; questões de etnia e de género); as suas dúvidas e medos (tomar 

banho); questões sobre o mundo envolvente (objetos; árvore cortada; iniciativas da 

instituição; animais abandonados…) bem como conversas sobre as suas produções 

(desenhos, trabalhos…).  

Neste contexto, parece que a comunicação com a investigadora é próxima e 

aberta, o que vai de encontro a um sentimento de bem-estar por eles manifestado. A 

forma calorosa e alegre como acolhem a investigadora sempre que esta se apresenta no 

contexto, assim como quando a convidam para brincar (com brinquedos, contar e 

imaginar coisas e histórias); para ser amiga, confidenciando segredos (que a amiga/o é 

a/o namorada/o) ou como fuga de situações menos agradáveis, chamando a atenção 

(feridas no dedo; conversar baixinho; chamar…), parecem constituir manifestações de 

bem-estar, uma vez que se expressam através de verbalizações, expressões não verbais 

e emoções como alegria, beijinhos, abraços, sorrisos, dar pulos, entre outros. 

Estes indicadores também revelam que a investigadora foi bem aceite no grupo, 

tendo um impacto positivo sobre o mesmo, na medida em que é catalisadora de 

sentimentos de bem-estar e, sem essa intenção consciente, promotora do exercício de 

participação da criança no seu meio e com os outros.  

Por outro lado, na análise, encontramos um outro indicador bastante relevante 

sobre a necessidade de expressão da criança, diretamente relacionada com a 

investigadora, que se prende com a actividade de desenhar no caderno da mesma. A 

vontade das crianças era constante, independentemente do espaço e do momento do dia, 

havendo um desejo muito frequente de desenhar de forma livre, especificamente neste 
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caderno. Os desenhos geralmente relacionavam-se com as pessoas mais significativas 

no momento, nomeadamente os pais, os colegas, o próprio, a investigadora, e com 

situações ou objetos, como borboletas, bolas, carros, casas, árvores, animais de 

estimação, na medida em que expressavam gostos, interesses e habilidades pessoais.  

Esta atividade livre e espontânea desencadeou em mim algumas reflexões sobre a 

necessidade de expressão verbal e não verbal da criança, percebendo que o acto de 

desenhar, de expressar sentimentos, pensamentos, interesses e habilidades de forma 

criativa é fundamental para o seu bem-estar, a sua ação e comunicação com o mundo.  

Em síntese, as relações interpessoais que se estabelecem dentro e com o grupo 

observado e no contexto da pesquisa revelam-se também na forma como somos 

observados e percecionados pelos outros - as crianças e os adultos responsáveis -, o que 

tem influência na forma como o pesquisador se posiciona e os papéis que assume ao 

longo do processo. Este processo é assim dinâmico e interativo, em que todos participam 

e constroem o contexto em que se integra a investigação, na medida em que todos são 

agentes sociais com uma ação e participação significativa, concorrendo assim, em 

conjunto, para a construção do conhecimento que tem lugar na pesquisa com e sobre as 

crianças. 

 

2.2.2.  Registar e validar as descrições e interpretações 

 

Como foi anteriormente explicitado, assumi e encetei uma pesquisa a descoberto, 

registando as notas de observação de forma direta e visível. Este posicionamento teve, 

por si só, um impacto naqueles que eram observados, quer nas crianças, quer nos 

adultos.  

No caso da educadora era notória a sua tentativa de se abster desse facto, embora 

isso pudesse provocar algum desconforto, perceptível na sua atitude e cuidado na 

transmissão de informações. Quanto às crianças foi visível a curiosidade que isso 

suscitou, levando-as a uma aproximação, a fim de saber o que escrevia e, curiosamente, 

a vontade em participar nesse registo. Nestes momentos, algumas crianças questionavam 

o que escrevia e, ao ler-lhes as notas, pedia para me confirmarem a veracidade do que 

estava escrito (Ferreira, 2004). A confirmação era total e a reação variava. Se o que 

estava escrito era um acontecimento rotineiro ou positivo, havia geralmente uma 

expressão de espanto e admiração, além da confirmação; se por outro lado, relatava um 

acontecimento menos positivo, ou seja, que revelasse alguma discórdia, mau 
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comportamento ou emoções menos positivas, a reação era de seriedade, e até mesmo 

um pedido para retirar essa passagem; outras vezes havia uma não resposta, uma não 

reação por parte da criança, ficando séria face ao pormenor do que era escrito. Isto 

parece revelar que as crianças mesmo sabendo que estão a ser observadas nem sempre 

têm total consciência do trabalho do investigador, bem como, pareceram sentir-se 

afetadas ou intimidadas com aquilo que senti ser “uma invasão de privacidade”. Por este 

motivo, parece-me que o consentimento informado expresso das crianças sobre a 

investigação é fundamental, e deverá ser negociado ao longo da pesquisa, pois é um 

mundo desconhecido para elas (Ferreira, 2010). 

Respeitar os seus direitos é também perceber quando parar, o que pode ser dito e 

se elas querem continuar a participar no estudo, numa espécie de avaliação intermédia. 

Sobre este aspeto, aflorou-se uma questão ético-metodológica importante, 

nomeadamente: “- O que é mais importante: o bem-estar da criança ou levar a cabo a 

pesquisa?” Naturalmente esta questão surgiu-me com algum assombro, pois verifiquei 

alguma incongruência entre o tema do estudo; a ética pessoal e as exigências / 

obrigações que sentia ter a nível académico, a fim de conseguir dados concretos para a 

pesquisa. Procurei registar os dados que observava da forma mais contextualizada 

possível e sempre que sentia alguma invasão à privacidade da criança não o registava. 

Por outro lado, esta situação parece ter incitado a vontade das crianças em participar no 

estudo, o que era expressado através da solicitação, com muita frequência, para fazer 

desenhos ou escrever o nome no meu caderno. Esta situação foi tão clara e significativa 

que exigiu algumas intervenções da minha parte e da parte da educadora. Com efeito, as 

crianças tomaram como hábito desenhar no meu caderno, de forma espontânea e sempre 

que podiam, nos diversos momentos do dia e espaços do JI, o que por vezes não era 

bem recebido pela educadora e não se coadunava com o contexto. Por este facto, impedi 

muitas vezes esta forma de expressão e participação das crianças, e o mesmo se passou 

com a educadora, a qual mais tarde, apesar disso, utilizou esta situação como modo de 

ocupação das crianças.  

Sobre o registo de dados, salienta-se ainda uma outra dimensão importante 

quando se trata da pesquisa com crianças – a linguagem. De facto, é preciso estar atento 

ao sentido que é dado às palavras, frases, circunstâncias em que o discurso dos sujeitos 

infantis acontece, o que envolve empatia, capacidade de discernimento e um esforço de 

captação de determinados conceitos e expressões utilizados e que vão além do código 

verbal, pois reúnem códigos paralinguísticos e sociolinguísticos. Assim, como 
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observadora, e por se tratar de crianças pequenas, onde o código verbal pode constituir 

uma resistência ou obstáculo à interpretação dos discursos, tornou-se fundamental estar 

atenta à mistura e à presença destes vários elementos carregados de sentido que são 

mobilizados para comunicar, para construir e manifestar identidades, configurar uma dada 

situação social, estabelecer relações de poder e de controlo, transmitir subjetividades e 

marcas de uma cultura, a fim de ser o mais inócua possível.  

Em suma, registar as informações observadas exige um grau de atenção, 

comprometimento e seriedade ética enormes, de forma a corresponder o mais fielmente 

possível à realidade social observada. Por sua vez, implica a capacidade de abertura face 

ao outro e ao seu olhar sobre a mesma realidade, no sentido de conseguir a validação 

necessária, sem interferências nem interpretações adultocêntricas, onde o jogo das 

perspetivas é, sem dúvida, uma marca importante e um sinal fundamental para a validade 

do conhecimento que se quer produzir.  

 

3. Procedimentos de análise da informação – a análise de conteúdo 

 

A análise de conteúdo da presente pesquisa constitui-se pela análise dos dados 

observados no contexto de um JI e das notas de campo registadas através da 

observação-participante levada a cabo no terreno.  

Os dados observados e registados, primeiramente, em notas de campo, e depois 

em forma de narrativas de cariz etnográfico, implicou uma leitura atenta, sistemática e 

criteriosa dos mesmos, de forma a retirar indicadores possíveis de serem interpretados 

numa análise objetiva e substantiva (cf. Anexo II – Narrativas e sua análise de conteúdo). 

Assim os indicadores percebidos e sistematizados em tabelas (cf. Anexo III – Grelhas de 

interpretação), foram reorganizados e agrupados de acordo com o contexto em que se 

desenrolaram - momento de repouso, momentos de transição, momento de sala de 

actividades, momento da refeição, momento de recreio -, e em conformidade com as 

interações a que dizem respeito, nomeadamente: educadora-crianças; crianças-

educadora; crianças-crianças.  

Ao longo deste processo analítico foram detetadas algumas dinâmicas que 

interessaram compreender: o modo como as interações entre os participantes – entre as 

crianças e entre adultos e crianças - aconteceram e se realizaram; as manifestações 

subjetivas presentes nas marcas do discurso e dos comportamentos; os interesses 

revelados; os temas de conversas; as dinâmicas presentes em ações-reações; as 
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dicotomias; os conflitos, sempre com perspetiva e foco nas manifestações de bem-estar. 

Para tanto, as categorias, que emergiram da tradução e interpretação das narrativas, 

foram interpretadas à luz dos princípios consagrados na Convenção dos Direitos das 

Crianças e do corpus teórico e da problemática subjacente à análise.  

 

4. Limitações da pesquisa 

 

Numa pesquisa empírica como a que é apresentada há alguns limites de que é 

preciso ter consciência e levar em consideração. 

Um destes é o número de horas observadas (60 horas); embora, tenham sido as 

possíveis, teria sido mais enriquecedor ter observado durante mais tempo, a fim de 

registar mais situações sociais diversificadas, e conseguir um maior grau de 

aprofundamento nas relações sociais construídas, o que se expressaria uma maior 

diversidade de informação obtida. Esta ideia, aqui apontada como uma limitação ao 

estudo, é referida por Creswell quando expõe oito estratégias para confirmar a exatidão 

dos resultados em pesquisa qualitativa: “passe um tempo prolongado no campo”, “use 

descrição rica e densa para transmitir os resultados”, “faça uma triangulação de diferentes 

fontes de informações de dados”, “use conferências dos membros para determinar a 

precisão dos resultados”, “esclareça os vieses que o pesquisador traz para o estudo”, 

“apresente informações negativas ou discrepantes que vão contra os temas”, “use 

interrogatório de pares para aumentar a precisão do relato”, “use um auditor externo para 

rever o projeto todo” (Creswell, 2007, p. 200). Com efeito, o importante é que o 

pesquisador precisa saber que existem diferentes lógicas de pesquisa e que é essencial 

manter-se em equilíbrio e coerência com o método adotado e o corpus teórico em que se 

fundamenta. Deste modo, a coerência, a consistência, a originalidade e a objetivação 

formam aspetos do critério interno da verdade, e, por outro lado, a intersubjetividade, o 

critério externo. Outra limitação presente neste estudo prende-se com a questão da 

triangulação da informação, como é comum nas pesquisas qualitativas, por não ter sido 

realizada como pensada inicialmente, através do recurso a diferentes técnicas de recolha 

em diferentes fontes de informação. O que foi conseguido foi antes um confronto entre a 

teoria e a prática, que dá corpo à reflexividade desenvolvida e ao decurso da própria 

análise, bem como, uma recorrente preocupação com a validação da informação, pelos 

atores sociais observados, e por conseguir uma descrição das situações observadas o 

mais rica e consistente possível.  
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CAPÍTULO III – A construção social do bem-estar subjectivo infantil – 

conceções e práticas de adultos e crianças 

 

No presente capítulo apresentar-se-á os resultados obtidos da análise de conteúdo 

realizada, de modo a problematizar e a discutir os dados que se obtiveram a partir de um 

processo analítico e interpretativo em consonância com os objetivos deste estudo.  

A apresentação dos resultados será efetuada de forma sistematizada, 

considerando a análise de conteúdo qualitativa, o que envolveu os registos de dados 

observados: as marcas do discurso infantil ouvidas e suas conversações; conversas 

informais com a pesquisadora; o uso de desenhos e sua descrição pelas crianças; o 

registo de comportamentos e reações observadas entre si e com os adultos, bem como, 

as emoções manifestadas ao longo dos diversos momentos da rotina do JI e nos espaços 

envolventes.  

Neste processo, procurarei confrontar as marcas de subjetividade percebidas nas 

dinâmicas socais criadas e observadas entre os diversos intervenientes na pesquisa e a 

matriz conceptual em torno das questões da educação de infância, cidadania infantil e 

bem-estar subjetivo, o que resultou numa análise e interpretação dos dados segundo as 

perspetivas dos diferentes  atores sociais envolvidos, - crianças e adultos -, e o seu 

cruzamento com o quadro legal relativo aos direitos infantis consagrados na CDC.  

 

1. O contexto da pesquisa empírica – caracterização social 

Como toda a pesquisa social e empírica, esta realiza-se num campo social 

específico, num contexto idiossincrático, o qual merece uma breve caracterização para 

um melhor entendimento do contexto em que se inscreve.  

 

1.1. Breve caracterização do Jardim de Infância 

 

O JI onde foi realizada a pesquisa empírica, situa-se no centro da cidade do Porto. 

Existindo há cerca de 40 anos, é atualmente uma instituição de solidariedade social 

(IPSS) e, gozando do estatuto específico que lhe concerne, abarca todas as classes 

sociais, dos diferentes níveis socioeconómicos.  

O edifício abarca cinco salas, desde a creche, passando pelo pré-escolar até à sala 

de atividades de tempos livres (ATL). Possui uma cantina e um espaço exterior de recreio 

com árvores, um campo de futebol, uma pequena horta e um espaço cimentado.  
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Esta instituição é dirigida por uma coordenadora pedagógica, licenciada na área 

social, e a equipa pedagógica que nela trabalha inclui os funcionários da limpeza e 

cozinha, auxiliares de ação educativa, administrativa, educadoras de infância, professora 

do ensino especial, psicóloga e a coordenadora pedagógica.  

A presente pesquisa foi realizada na sala das crianças dos 5 anos de idade – é, 

portanto, na educação pré-escolar que este estudo se focaliza 

 

1.2. Caraterização social dos atores 

 

Os atores sociais com quem interagi diretamente na consecução desta pesquisa 

foram as crianças da sala dos 5 anos de idade, a educadora de infância e a auxiliar de 

ação educativa que acompanha esta sala.  

 

1.2.1. Os adultos – a educadora e a auxiliar 

 

Os adultos intervenientes diretamente no processo de pesquisa foram a educadora 

da sala e a auxiliar. Note-se que esta pesquisa contou com a participação de duas 

educadoras de infância, na medida em que a primeira, funcionária efetiva na instituição, 

se ausentou por baixa médica, sendo substituída por outra educadora que, 

frequentemente, realiza substituições nesta instituição. Como esta situação se verificou no 

início da pesquisa, quando se fala em educadora refere-se à segunda educadora. Esta é 

uma mulher de 35 anos de idade, com cerca de 6 anos de experiência profissional em 

diversos contextos educativos, em instituições públicas e privadas.  

Quanto à auxiliar é também uma mulher na faixa dos 40 anos que trabalha na 

presente instituição há cerca de 10 anos, estando efetiva e afeta ao grupo de crianças 

estudadas desde a creche.  

 

1.2.2. As crianças 

 

O grupo de crianças participante nesta pesquisa é constituído por 18 elementos, 

nove do sexo feminino e nove do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 3 

anos e os 5 anos de idade, sendo que a maioria seencontrava nos 4 anos de idade, 

havendo 6 crianças com 5 anos.  

A origem sociofamiliar de cada elemento é bastante variada - registavam-se alguns 

elementos com situações familiares de desemprego, outros com alterações familiares 
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substanciais como a morte de parentes diretos (dois casos em que as mães faleceram 

recentemente), outros ainda com famílias monoparentais. A faixa etária dos pais situa-se, 

de um modo global, entre os vinte e os quarenta anos de idade, e as profissões variam 

desde profissões liberais (enfermeiros, por exemplo), a lojistas ou encontrarem-se em 

situação de desemprego. Todos vivem na região do Grande Porto com as suas famílias 

nucleares, havendo recorrentemente, pelo percebido em conversas informais, o recurso à 

família alargada, como são os avós.  

A maioria dos elementos do grupo já se conhece desde a creche, havendo por isso 

uma grande cumplicidade e laços de afetividade bastante próximos. Do ponto de vista da 

experiência institucional, trata-se, então, de um grupo bastante homogéneo. 

O grupo observado, constituído por crianças e adultos, sendo um grupo social, 

pressupõe então que todos os elementos se relacionem, interajam, ou seja, participem na 

construção da realidade social e educativa singular em que se integram e experienciam, 

com uma dinâmica própria. Com efeito, as relações interpessoais estabelecidas entre si, 

intra e intergeracionais, transportam um conjunto de sentidos e significados subjetivos que 

são fruto do ser biopsicossocial que cada um é, bem como, de uma cultura partilhada. Por 

este facto, as subjetividades ganham relevância e influência nas sinergias que se criam, 

marcadas também por relações de poder.  

 

 

2. Das condições de bem-estar para as crianças? – perspetivas e acções da 

educadora 

 

Sendo o foco deste estudo a perceção dos atores sociais sobre as questões do bem-

estar subjetivo no contexto educativo é relevante tentar compreender os sentidos e 

perceções de cada um (adulto e crianças) sobre a realidade educativa vivida, relevando 

as suas conceções e práticas no dia-a-dia do JI. Essas duas perspetivas serão em 

seguida colocadas em confronto através da interpretação realizada com os dados obtidos 

na observação participante, procurando questionar: “- Em que medida o modo de 

organização do espaço, do tempo e das atividades definidas pela educadora, respeitam e 

consideram as manifestações de bem-estar subjetivo das crianças, e neste, os direitos 

infantis, na lógica dos 3P´s?” 
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2.1. Espaços, tempos, actividades - modos de organização e funcionamento definidos pela 

educadora 

 

O JI é regido pelas normas legislativas em vigor nesta área da educação (Lei-

Quadro; Orientações Curriculares e outros decretos – cf. cap I, ponto 4.1) possuindo um 

projeto educativo de centro específico e um projeto curricular da sala das crianças 

observadas. Este último constrói-se na e pela praxis educativa e reflete-se na adoção de 

um conjunto intrincado de valores, ideais, teorias, metodologias, técnicas que dão corpo à 

metodologia mobilizada pela educadora e que se manifestam na forma como o espaço, o 

tempo e as atividades educativas se organizam. Neste sentido, a sala de atividades 

observada pode ser vista segundo a sua organização temporal e a espacial. 

Quanto à organização do espaço, este está dividido em diferentes áreas de 

exploração de atividade: i) a área de convívio e reunião, onde todas as manhãs as 

crianças se reúnem, sentadas, com a educadora e que serve para os momentos de 

transição entre atividades, e onde se encontram também os painéis relativos à vida e ao 

dia-a-dia do grupo como o mapa de presenças, aniversários, quadro meteorológico, 

quadro branco; ii) a área de leitura e musical, onde as crianças têm livros e instrumentos 

musicais para explorar; iii) a área das mesas de trabalho para realizar trabalhos manuais; 

iv) a área do computador para exploração de jogos didáticos; v) a área das construções e 

jogos com diversos brinquedos; vi) a área da casinha com variados utensílios e objetos de 

cozinha, entre outros típicos da casa, como tábua de passar a ferro, e, por fim, vii) a área 

do faz-de-conta com roupas, bonecos, adereços e um espelho para dramatização.  

Esta forma de organização do espaço da sala de atividades reflete um momento 

importante do tempo educativo que se prende com o brincar. De facto, estas áreas estão 

associadas aos espaços e momentos de brincadeiras livres das crianças e de exploração 

criativa, facilitando a autonomia da criança e a sua distribuição no espaço da sala, o que 

simultaneamente traduz as preocupações da educadora com o bem-estar das crianças, 

ora prevenindo situações que possam colocar em causa a sua proteção e segurança, ora 

possibilitando momentos e espaços de lazer, acautelando o seu direito a brincar e, 

portanto, contribuindo para um sentimento de bem-estar subjetivo.  

Relativamente ao tempo educativo há uma organização delineada que se cumpre 

nas diversas rotinas do dia-a-dia: momentos da higiene; momento do sono; momento de 

refeição; momentos de atividade orientada. As atividades orientadas, de cariz pedagógico, 

tais como a hora do conto, a atividade de motricidade, relaxamento, as brincadeiras livres, 
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atividades plásticas, entre outras, seguem um planeamento semanal, onde se distribuem 

e organizam segundo um dia e horário definido. Por sua vez, este planeamento 

pressupõe uma dada conceção de educação infantil que privilegia a rotina, a disciplina, a 

ordem que o adulto concebe e “impõe” à criança, na medida em que, pelo observado e 

conhecido, não houve / há espaço para a sua negociação entre crianças e adulto. Aqui se 

denota a primazia da cultura adultocêntrica sobre a cultura infantil, além de que não 

parecer revelar uma intencionalidade ou abertura face à participação infantil sobre esta 

organização pedagógica, o que poderia muito bem constituir um excelente momento de 

participação coletiva e de exercício de cidadania.  

 

 

2.2.  O valor das regras instituídas e o seu cumprimento 

 

Como em toda a coletividade ou grupo social existem regras que se estabelecem 

entre os membros para uma adequada convivência e organização.  

Segundo conversas informais com a educadora da sala e perante as ações 

observadas em contexto, pude perceber o valor das regras e a importância do seu 

cumprimento. Na sua perspetiva, a disciplina é um valor fundamental na educação das 

crianças, pois rege a vida do grupo e estabelece uma ordem necessária à sua 

aprendizagem social. Assim sendo, o comportamento das crianças deverá ser o que a 

educadora considera adequado para uma saudável aprendizagem e para o bem-estar do 

grupo, e, por isso, alvo de atenção e controlo através de regras. Estas regras, instituídas 

pela educadora, deverão ser respeitadas pelas crianças que se vêem na obrigação de as 

cumprir sob a pena de sofrerem as consequências ao seu desvio – o castigo, o qual 

geralmente se pauta pelo afastamento da criança do grupo, atividade ou situação 12 . 

Outras formas de impor a regra imposta pela educadora são a ameaça e a repreensão 

verbal.  

De forma ampla, as principais regras da sala observadas foram: o silêncio durante 

os momentos de atividade; o estar bem sentado e saber esperar o momento de 

participação ou expressão; circular entre os espaços com ordem e calma – em filas; não 

se agrupar mais do que 3 crianças por área de atividade dentro da sala13.  

                                                           
12

 Para aceder a algumas situações observadas acerca deste assunto, consultar Anexo II - Narrativas e Análise de 
conteúdo - relativo aos dias 15, 17,  23 e 29 de Outubro, por exemplo 
13

 Consultar Anexo II - Narrativas e Análise de conteúdo - relativo aos dias 29 de Outubro, 5 e 6 de Novembro 
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Este código de conduta desejado pela educadora é relembrado às crianças, 

quando o considera necessário, conforme as situações e contextos. Esta atitude revela 

que a dimensão do bem-estar físico da criança, o que pressupõe o domínio e controlo do 

corpo físico da criança,.é uma condição que considera necessária para a formação e 

desenvolvimento psicossocial das crianças. 

 

 

2.3.  Perspetivas e acções da educadora para as crianças 

 

“Manter a ordem”, traduzida na prática por um conjunto de regras de espaço, de 

tempos, de acesso e rotação pelas actividades, assinala um dos principais indicadores 

das preocupações de bem-estar para as crianças por parte da educadora, o qual inclui 

regras de comportamento e ação que se centram na disciplina e no controlo de 

comportamentos extensíveis a todos os momentos do quotidiano do grupo: hora do 

repouso; momentos de transição incluindo as rotinas de higiene e a deslocação em fila; a 

execução das atividades pedagógicas e hora da refeição. (cf. Anexo II) 

 

6 de Novembro 

“Na cantina, o S. não gosta de leite simples, mas tem de o beber. Começam a conversar uns com 

os outros e a educadora diz que não cantam mais, se falam em vez de comer.”  
(…) 
“Estão em silêncio. A educadora observa-os. Castiga alguns por estarem a brincar. Distribui tarefas. 

R. acaba o desenho do dia anterior. A Ia., o Br., S. escolhem ir brincar para a casinha. O Gui escolhe os 
carros; B. ainda vai para a casinha; a Bs na área do faz de conta; G. brinca com os carrinhos. O Jq., J., D. e 
Br. ficam sentados na manta por se terem portado mal.” 

 

Assim, e numa primeira instância de análise, podemos observar que os adultos, na 

figura da Educadora, revelam claramente uma maior dedicação e atenção aos cuidados 

de provisão14- cuidados de saúde, alimentação, educação, desenvolvimento, cultura e 

lazer (CDC, artigos 5; 24; 28; 29; 31) - que se encontram na base e intenção das diversas 

atividades e rotinas desenvolvidas no JI. De facto, a preocupação com disciplina evocada 

pela educadora, como se referiu no ponto anterior, pauta-se pelo fazer as crianças 

cumprirem regras bem definidas que parecem prender-se com os cuidados de provisão e 

segurança, garantidos pela ordem, na medida em que têm como objetivo evitar acidentes 

ou incidentes, com vista à sua socialização mantendo a harmonia dentro e com o grupo 

de crianças. 

                                                           
14

 Sobre os direitos de provisão, cf. capítulo I, ponto 3.2 
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No mesmo sentido, e analisando o funcionamento dos tempos e rotinas do JI, 

encontramos no planeamento educativo da educadora uma intenção pedagógica clara 

sobre o desenvolvimento da criança ao nível intelectual (ouvir e recontar histórias; cantar; 

desenhar; desenvolver o cálculo mental; experiências sensoriais, entre outros); físico-

motor (atividades de motricidade fina e grossa; jogos; danças); emocional (actividades de 

relaxamento) e relacional e social15 (jogos; brincadeiras livres; momentos de reflexão), o 

que reflete um determinado projeto de socialização e, simultaneamente, uma maior 

ênfase na educação das crianças. 

Na análise de conteúdo efetuada, pode perceber-se também a existência de alguns 

indicadores relativos aos direitos de proteção (o direito à não discriminação; injustiça; 

conflito e abusos) presentes nas intervenções da educadora, sempre que procura mediar 

conflitos entre as crianças e compreender situações de mal-estar, tristeza ou silêncio, por 

parte da criança.  

 

13 de Novembro 

“A educadora repara e chama atenção de que quem irá escolher não são eles. Ela explica a 
actividade e escolhe dois meninos que se estejam a portar bem para escolherem as equipas. Quando G. 
escolhe o Edu, ele dá-lhe um grande beijinho. Quando G. escolhe a D., ela chora, porque ela quer ir para a 
equipa da B. Chora muito. A educadora conversa com ela e chama a atenção que os outros meninos 
também gostam dela e querem brincar com ela. Ela acalma e junta-se à equipa.” 

 

21 de Novembro 

“Nisto, a Bs. começa a chorar muito aflita. A auxiliar ouve e pergunta o que ela tem. Ela não 
consegue falar de tanto chorar, está sufocada, mas aponta com o dedo para o S.. A auxiliar fala com ela 
para se acalmar, respirar e falar sem medo e pede ao S. para se sentar. A Bs. tenta explicar mas não se 
entende bem o que diz. A auxiliar pede ao S. para explicar o que aconteceu. Pede para ele se levantar de 
uma forma ríspida. Ele diz que a Bs. encontrou o casaco da B., mas ele tirou-lho e entregou-o à B. A auxiliar 
"ralhou" com ele dizendo que ele não pode fazer isso e que já lhe tinha dito que quem manda na sala são os 
adultos. E continuou: “-Tu não mandas em ninguém, muito menos nos colegas.” Depois diz à Bs para ficar 
calma e que não precisa ficar assim. Acabou o assunto.” 

 

Esta atitude parece revelar uma preocupação e cuidado com o bem-estar 

emocional, físico, social ou relacional do grupo de crianças, tal como é preconizado na 

CDC, especificamente os artigos 3 (ponto 3); 2; 16 e 19.  

Quanto aos direitos de participação das crianças, entendendo-se todos aqueles 

que se referem à identidade da criança, à sua opinião, livre escolha, decisão sobre 

assuntos que lhe digam respeito e direito a ser consultada e ouvida (CDC, artigos 7; 8; 12; 

                                                           
15

 Para uma melhor clarificação do que se pretende mostrar, consultar Anexo II – Narrativas e Análise de Conteúdo, 
dia 5 de Novembro, por exemplo 
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13 e 14), parece haver uma menor incidência16, não se registando, por isso, indicadores 

significativos sobre estes. Verifica-se, contudo, alguns tempos dedicados à livre 

expressão e opinião das crianças, aquando das conversas livres, em que se exprimem 

verbalmente, ou durante as atividades pedagógicas em que a sua participação é 

requerida: 

 

20 de Novembro 

Hoje haverá a continuação da actividade do dia anterior sobre a leitura do livro "Pipo e o Arco-Íris" 
cujo tema é a amizade. A educadora lê as frases que cada menino disse (no dia anterior) sobre a amizade, 
colando as frases (ser amigo é...) num painel alusivo ao tema. As frases remetem para a ideia de partilhar, 
dar abraços, beijinhos e carinhos. 

 
 

21 de Novembro 

“Cantam os bons dias e a educadora diz-me, em voz alta: "-Oh! Sabes que acho que o Ricardo (o 
peixe) está muito doente!" Vou ver o aquário e, de facto, o peixe parece estar bastante mal. O grupo de 
crianças fica todo em silêncio e com um ar muito triste. A Lu. pede para ver o peixe e todos o querem ver 
também. O J. diz : "-E agora? Ele vai morrer?" Não obtendo resposta. Falam em talvez comprar outro peixe 
e o J. sugere chamar-se Gui; a educadora sugere o nome Pipo (o nome da personagem da história da 
semana) e o J. diz: “E porque não Gui e tem de ser Pipo?” A educadora conclui a conversa dizendo que 
depois vêem isso.” 

 
 
 

Também durante as suas brincadeiras, essa participação e liberdade acontece 

através das suas relações interpessoais e na tomada de decisão sobre aquilo que lhes 

suscita interesse e onde se sentem mais livres para criar o seu mundo de fantasia, 

desenvolver a autonomia, manifestar os seus interesses e motivações.  

 

2 de Dezembro 

“Eram 16 horas 30 minutos, descemos para o polivalente. O grupo esteve a brincar, com os 
brinquedos à sua livre escolha, juntamente com as crianças da outra sala.” 

 

10 de Dezembro 

“Outras crianças vêem e começam também a abraçar e damos um grande abraço colectivo. Riem-
se muito. Depois sentam-se no colo uns dos outros, de forma espontânea, e brincam todos juntos, 
deixando-se cair para o lado.” 

 

 

Portanto, não se pode considerar que os direitos de participação não sejam 

respeitados, todavia o contrário também não se pode afirmar, uma vez que, entre os 

dados observados, não há indicadores suficientes para essa assunção. Assim, no 

contexto observado não parece haver uma preocupação explícita sobre estes direitos, por 

                                                           
16

 Pelo menos durante o tempo de observação efetuado 
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não haver dispositivos e instrumentos específicos para a sua consecução, no entanto tal 

não significa que não haja essa intencionalidade por parte da educadora.  

Sobre este ponto interessa ainda questionar: i) serão as crianças solicitadas a 

contribuir para a organização e desenvolvimento pedagógico do seu dia-a-dia ou 

aprendizagem de acordo com o seu direito a serem consultadas e ouvidas?; ii) há espaço 

para a sua colaboração, opinião e autonomia face às decisões que lhe dizem respeito? 

Pelo observado, a resposta parece ser não. Aliás, existem situações em que a criança 

procura participar e a resposta do adulto foi negativa, ou de não consideração pela sua 

liberdade, opinião ou participação livre. Tomemos como exemplo a seguinte situação 

observada:  

 

21 de Novembro 

“Cantam os bons dias e a educadora diz-me, em voz alta: "-Oh! Sabes que acho que o Ricardo (o 
peixe) está muito doente!" Vou ver o aquário e, de facto, o peixe parece estar bastante mal. O grupo de 
crianças fica todo em silêncio e com um ar muito triste. A Lu. pede para ver o peixe e todos o querem ver 
também. O J. diz : "-E agora? Ele vai morrer?" Não obtendo nenhuma resposta. Falam em talvez comprar 
outro peixe e o J. sugere chamar-se Gui; a educadora sugere o nome Pipo (o nome da personagem da 
história da semana) e o J. diz: “E porque não Gui e tem de ser Pipo?” A educadora não dá continuidade à 
conversa, não respondendo à questão, e diz que depois vêem isso.” 

 

 

Esta situação sobre a morte do peixe reflete alguma falta de consideração sobre a 

particpação da criança, pois na eventualidade de comprar um outro peixe, a educadora 

sugere um nome, ao invés de solicitar a participação do grupo nessa escolha, facto que é 

imediatamente atendido por uma criança (“Por que tem de ser Pipo e não Gui?”). 

Um outro exemplo em que a criança não foi atendida na sua individualidade, foi 

quando procurou minimizar a diferença que sentiu em relação aos colegas, durante a hora 

do lanche:  

 

21 de Novembro 

“Volto para o meu lugar. Todos comem o leite-creme, menos o J.. Ele vai comer iogurte, porque é 
intolerante ao glúten. Ele pede-me uma tigela para colocar o iogurte, e eu dirijo-me à auxiliar e peço a tigela 
para o J. Ela reclama que não dá nada. Dirige-se a ele e quando se aproxima dele, diz-lhe: "- Não precisas 
da tigela para nada. Já és crescido.” E ele diz-lhe que quer ser igual aos outros, mas ela continua a dizer 
que não e que não precisa. Diz-lhe também que ele em vez de crescer está a regredir. Nesse instante, ele 
quase chora. E, segurando o choro, pede-lhe canela, mas ela volta a dizer que não. Ele fica muito triste, 
com a cara virada para baixo.”  

 

 

 Mais um exemplo é ainda o momento em que o grupo de crianças dança uma 

música que a educadora preparou com o intuito de trabalhar a lateralidade, exercício esse 
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que as crianças não apreciaram muito (talvez pela dificuldade sentida) e cuja resposta 

das mesmas foi pedir para dançar uma música de rock, ao que a educadora reagiu 

negativamente, não aceitando a sugestão (ainda que num outro momento) para o maior 

interesse ou motivação das crianças.  

 

13 de Novembro 

“Vai iniciar-se um novo exercício que a Educadora explica. Vão dançar uma música acompanhada 
de gestos (frente/trás, esquerda/direita, para cima/ para baixo). Alguns sentiram dificuldade, atrapalhando-
se. Repetem duas vezes o mesmo exercício.  

No final o J., em voz alta, diz: “- Agora pode ser uma música de rock?” A Educadora não responde. 
Outros começam a pedir outra música. A Educadora pergunta ao grupo se sentiram dificuldade e se 
gostaram. A B. diz que não, não. A educadora volta a questionar: quem diz que não? E continua: Se não 
gostas podes-te sentar. Treinam mais uma vez, mas a B. não faz.” 

 

Estes são apenas alguns exemplos concretos em que as crianças procuraram 

participar ativa e espontaneamente e agir sobre a sua própria vida e do grupo, como 

seres coconstrutores e agentes do seu próprio mundo e cultura.  

Em suma, pelo que é percebido, a ação e intencionalidade educativa do adulto-

educador centra-se claramente na garantia dos direitos de provisão e dos direitos de 

proteção, e os direitos de participação parecem surgir de forma mais contextual ou de 

forma situada. Assim, sugere-se existir uma discrepância entre os direitos de provisão, 

assegurados pela rotina no jardim-de-infância e pelo planeamento pedagógico, e os 

direitos de proteção, pela manutenção da ordem e disciplina, em relação aos direitos de 

participação das crianças, na perspetiva e ação da educadora.  

 

 

3. Das experiências e das noções de bem-estar e mal-estar expressas pelas 

crianças perante a ação da educadora e o contexto – perspetivas e acções 

das crianças  

 

Ao analisarmos a interação crianças-educadora e crianças-crianças emerge, logo à 

partida, uma informação importante: as crianças procuram participar ativamente e 

expressam tentativas de tomada de posição, decisão, opinião face ao contexto em que 

estão inseridas (cf. Anexo III, Grelhas de interpretação 2 e 3).  

Com efeito, na perspetiva do grupo de crianças, parece haver uma substancial 

atenção, foco e importância face às situações que demandem a sua participação livre e 

activa, permitindo assim perceber a relevância dos direitos de participação que lhes 
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concerne, como se pode depreender pelas repetidas manifestações de bem-estar 

reveladas nos momentos do dia, como é patente na análise apresentada. 

Em todos as situações em que as interações entre si se desenrolam - hora de 

repouso, higiene, deslocações, momentos de transição, refeição, brincadeiras e 

actividades pedagógicas -, parece anunciar-se a vontade da criança em aproveitar todos 

os momentos para se expressar, comunicar e interagir de forma autónoma e, portanto, 

participar e agir sobre as relações com os outros, o meio e sobre si mesma, 

experimentando e desafiando limites vários, colocando em prática o seu direito de 

participar da vida coletiva e pessoal e ganhar algum controlo sobre a realidade.  

 

29 de Outubro 

“Entretanto Jq. fala de um peixe dourado à E. e a E. comenta comigo que ele está sempre a falar de 
um peixe dourado e que no mar vive um Nemo. A Er. diz que tem um nemo cor-de-rosa. Neste momento, 
algumas crianças juntam-se à volta da mesa da E. e os restantes começam a brincar na manta. O H. está a 
um canto de castigo e brinca sozinho. Fala comigo sobre coisas triviais, mostrando-me uma linha que 
encontrou no chão.” 

 
5 de Novembro 

“O grupo continua a desenhar. Entretanto na outra mesa, S. foi o primeiro a terminar o desenho e 
vem ter comigo. Aproxima-se da minha cadeira e pergunta o que estou a escrever. Explico-lhe e leio uma 
parte e peço-lhe a validação do que escrevo. Ele confirma e pede para fazer um desenho. Deixo-o fazer, 
dando-lhe o caderno para a mão. Ele desenha em cima das minhas pernas. Os colegas vão terminando e 
também se aproximam pedindo para desenhar, mas S. não deixa. Diz que o que está a fazer é uma 
surpresa e eles não podem ver. Torna este momento num jogo. Impede que os outros vejam o desenho e 
se aproximem do caderno; somente Gui. é autorizado a ver o desenho. Eles brincam, aproximando-se e 
afastando-se. S. termina o desenho e mostra a todos.” 

(…) 

“Já na sala, alguns saltam em cima dos colchões e a Educadora chama a atenção.”  

 

Pela análise realizada, parece também revelar-se que a participação das crianças 

acontece muitas vezes por reatividade, em resposta aos estímulos do meio e à ação do 

adulto, na dinâmica interpessoal estabelecida. Ou seja, remete-nos para uma situação de 

causalidade, sendo esta resposta ou efeito, geralmente, de carácter emocional e expressa 

através do comportamento e da postura corporal. Além disso, revela ainda a importância 

das interdependências mútuas: 

 

6 de Novembro 

“Termina a primeira rodada de jogos e, agora, vão se defrontar os finalistas de cada equipa (Edu, 
Gui e Ia.). Na ronda final ganha a Ia. e o Edu fica muito triste por perder e quase chora. No final, a 
educadora diz: "ganhou a equipa dos leões"; mas a equipa não se manifesta. A educadora insiste, "então, 
não estão contentes?"; eles ficam em silêncio, até a D. dizer: "vês Ia., ganhaste". 

(…) 
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“O Jq ainda chora. A educadora comenta que ele anda muito sensível, em tom de ironia. A auxiliar 
diz que sim, que ele é fiteiro e pergunta (em voz alta) se ele quer ir dormir para a sala dos bebés. Ele olha 
para ela e ainda chora mais. A educadora dirigindo-se a ele, diz-lhe: “chamei-te à atenção para dormir, as 
auxiliares também, e tu tens de dormir na hora certa como os outros meninos.” A auxiliar comenta que ele 
dormiu apenas 5 minutos. Ele continua a chorar e a fazer ainda mais alto o som do choro. A educadora 
continua: "já passou! já estás a querer chamar a atenção! Querias dormir a tarde toda, não é? Calça-te e 
senta-te na almofada!" 

 

De facto, a maioria dos indicadores de participação encontrados, refletem uma 

resposta da criança à ação do adulto, concretamente aos castigos, às atividades 

pedagógicas, às atividades de rotina, enfim às diferentes interações que se estabelecem 

entre si no dia-a-dia. Estas respostas  manifestam, por seu turno, expressões de bem-

estar ou de mal-estar, verbalizado ou silenciado, e são demonstrados através do corpo 

e/ou da emoção. Com efeito, a dimensão física e afetiva parece ter uma especial 

importância para as crianças pautando-se por uma constante tentativa de expressar a sua 

liberdade de movimentos e sentimentos.  

 

8 de Outubro 

“Na hora de deitar, as crianças saltam e brincam na ausência da educadora. Algumas gritam. 
Extravasam energias.” 

 
17 de Outubro 

“Com um ar zangado, deu um novo castigo: “Depois do lanche, os que se portaram mal vão ficar 
sentados!” As crianças ouvem atentos, as suas caras estão tristes e sérias. Estão em silêncio absoluto. E a 
aux. continua: “Estou muito triste! É uma vergonha! Vocês gostam que se diga aos pais que se portaram 
mal? Gostam?” Algumas crianças acenam negativamente com a cabeça. Enquanto a aux. os vai 
preparando, um a um, todos estão em silêncio com caras tristes. Assim permanecem. Quando a aux 
terminou a tarefa pediu para se organizarem na fila, dizendo quem vai “à frente”. 

 

6 de Novembro 

“A educadora prepara novamente a sala para um outro jogo, retirando as cadeiras, e fala-lhes sobre 
o ruído na sala, dizendo que não podem fazer tanto barulho enquanto jogam. Explica o próximo jogo que se 
chama “Jogo do gelo”. Eles ficam tão contentes que começam automaticamente aos saltinhos e aos 
gritinhos. A educadora chama a atenção novamente. Enquanto a educadora fala com a auxiliar, eles 
interagem, tocam-se com os braços, os corpos, enquanto estão de pé e esperam o jogo começar. Brincam 
uns com os outros. Neste momento, o Edu. vai abraçar a Educadora e também vem ter comigo, dando-me 
um abraço. Quando a educadora dá ordem de começar o jogo, eles começam outra vez a gritar de alegria, 
agitação. A educadora pára o jogo e zanga-se. Grita também. O Edu. coloca as mãos nos ouvidos. O jogo 
inicia-se e eles correm muito. Alguns caem e levantam-se. O espaço é pequeno para o jogo; eles dão 
muitos encontrões uns nos outros.” 

(…) 

“As crianças estão agitadas na fila, distraem-se com o espelho: fazem caretas; sorriem; falam. A 
Educadora apaga as luzes, mas eles continuam a brincar, empurram-se, riem-se no espelho; passado uns 
segundos colocam as mãos atrás das costas e saem.” 

 

20 de Novembro 

“Entro na sala, todos estão sentados, calmos, mas nisto a educadora tem de atender o telefone e 
sai da sala. Começam a falar e a espreitar a porta para ver onde está a educadora e correm para brincar. 
Entram nesta brincadeira de espreitar e correr, como se de um jogo se tratasse.” 
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Pelo interpretado, na perspetiva das crianças, participar supõe modos particulares 

de agir, de comunicar e de se expressarem, nos diversos contextos em que se integram; 

melhor se compreendendo assim a sua relação e cultura, como direito importante para o 

seu bem-estar e desenvolvimento. 

Esta assunção baseia-se ainda numa outra particularidade que é o facto de muitos 

dos sentidos subjectivos destas acções se expressarem de modos implícitos e indiretos, 

ao mesmo tempo que nos contam acerca da sua própria vida. Não obstante, o bem-estar 

das crianças pequenas também se manifesta visivelmente quando procuram participar, 

dialogar e interagir com a educadora e entre si, estabelecendo diálogos e parcerias, o que 

reitera a importância das relações inter e intrageracionais na construção dos seus mundos 

de vida.  

Assim, parece ser perceptível que as crianças pequenas consideram e reivindicam 

sobretudo a liberdade do seu corpo e movimentos, enquanto dimensão de bem-estar 

essencial, e a dimensão afetiva, presente nas suas relações interpessoais, o que pode ser 

visto também como necessidade biossocial e cultural, e isso prende-se com os direitos de 

participação próprios. 

Aqui os pressupostos ontológicos e epistemológicos anteriormente fundamentados 

na conceção do ser criança ganham vida e sentido, pois deixam de ser teóricos, para 

serem contextualizados, visto que são as próprias crianças que assim o manifestam na 

sua ação e subjetividade. Em verdade, como poderiam as crianças socializar(-se) e serem 

socializadas sem participarem das relações e situações envolventes? Como poderiam 

interagir uns com os outros sem exercerem a sua agência, competências e autonomia 

relativa? 

 

3.1. Expressões e manifestações do bem-estar subjetivo pelas «vozes» das crianças  

 

A fim de apreender e objetivar as manifestações subjetivas de bem-estar e mal-

estar das crianças, no contexto do JI, atendeu-se, muito especialmente, às suas 

verbalizações, emoções, comportamentos e expressões corporais. 

  

3.1.1. Manifestações de bem-estar nas relações inter e intrageracionais 

 

Em relação às manifestações de bem-estar por relação com a educadora, estas 

foram interpretadas pelas atitudes positivas expressas pelas crianças, como sejam: a 
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vontade em participar, ser curioso, questionar, colaborar, estar atento, respeitar as regras 

e a ordem, empenhar-se e entreajudar-se na realização da actividades. Este bem-estar foi 

percebido através de expressões emocionais e corporais que expressavam alegria - como 

bater palmas, rir, gritar, saltar, balançar o corpo - e diversas demonstrações de afeto – dar 

beijinhos e abraços. De um modo geral, estas manifestações de bem-estar subjetivo 

foram observadas nos diversos momentos do dia-a-dia e ao longo das diferentes 

interações entre as crianças e com a educadora, fosse durante as atividades 

pedagógicas, jogos, brincadeiras, tarefas de rotina; fosse quando são elogiados e alvo de 

atenção dentro do grupo.  

 

 

 

10 de Outubro 

“Quando estava a ajudar a B. a apertar os cordões e simultaneamente a explicar como se faz, o S. 
também quis aprender a apertá-los e conseguiu! Ficou muito contente e dizia que ia contar em casa que 
tinha aprendido!” 

 

6 de Novembro 

“O H. olha para mim e sorri. Mostra-me que consegue equilibrar-se num só pé.” 

 

12 de Novembro 

“Br. não sabe fazer a data, mas como viu Gui a fazer, também queria fazê-lo. Incentivei-a. Ela disse 
que não sabia. Disse-lhe para copiar do quadro e fui ao quadro apontar. Ela tentou e conseguiu, ficando 
muito feliz e disse: "UhUhUh consegui". Já estou grande!". A educadora viu e disse que não podia fazer em 
cima do nome e que toda a gente conseguia. Er. Não reagiu. Br. foi brincar com os legos, junto de Gui.” 

 
 

No mesmo sentido, reitera-se a necessidade da criança em movimentar o corpo, 

pulando, mexendo, agitando-se de forma constante, quebrando a inatividade face ao estar 

sentado e como forma de expressar emoções ou de soltar a sua energia, colocando, 

portanto, em ação a sua própria individualidade e expressividade, claramente observável 

nos momentos de transição entre tarefas e atividades, que incluía as filas quando se 

deslocam dentro da instituição.  

Seguindo o mesmo raciocínio, ao analisarmos os indicadores relativos à expressão 

livre da criança, parece perceber-se a necessidade da mesma verbalizar as suas ideias, 

sentimentos, perceções, exercendo a sua curiosidade, opiniões e visões sobre o mundo. 

Isto é refletido nos momentos em que partilha as suas experiências mais significativas, 

pessoais e/ou da família e de situações familiares, seja em conversas, evocação de 

memórias, registos gráficos: 
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15 de Outubro 

“B. dirige-se a mim e com um sorriso diz: “Catarina, é o meu pai que me vem buscar!”  
Bra.: A mim é a minha avó. Eu vou ver as galinhas e a floresta. Mas a minha avó diz que é perigoso. 
Eu: Elas podem te picar.  
B.: Não é isso, é por causa das moscas!” 

 
23 de Outubro 

“As crianças desenham os pais. O Jq. desenha a mãe e o pai e os outros imitam. O Bru. desenha 
um quadrado com umas manchas escuras no interior. Eu pergunto-lhe o que desenhou e ele responde que 
é uma gaiola com dois passarinhos. Questiono se são os passarinhos dele e qual é o nome deles, ao que 
ele diz serem dele e que se chamam periquitos. Outras crianças começam a desenhar personagens de 
desenhos animados e animais. Há uma criança que me desenha.” 

 

12 de Novembro 

“Depois a Em. pede para fazer uma borboleta e que os vai ensinar (para persuadir para a deixarem 
desenhar). E pergunta: “quem quer aprender a desenhar borboletas? Foi a minha mãe que ensinou.” G. 
responde: “ninguém”.” 

(…) 
“A Br. faz um desenho e diz-me: “É a minha mamã. Eu tenho saudades da minha mamã. Quero ir 

para casa!” 
 

13 de Novembro 

São 17 horas e alguns pais começam a chegar. Mal vêem os pais começam a correr para eles e 
esquecem tudo para trás. Alguns pedem para irem se despedir da Educadora e eles voltam para trás para 
dar um beijinho e a mim também me dão. 

 
 

Os seus diálogos reportam-se ainda a temas relacionados com os consumos 

infantis - como falar de roupas; sociabilidades e amores –, interesses, amizades, 

brincadeiras e namorados, aniversários; competências sociais - à partilha de saberes, 

opiniões e habilidades, conquistas; emoções - comunicação de sentimentos, tristezas, 

medos… - e que têm lugar em qualquer momento do dia. A sua livre expressão e 

comunicação, com o mundo e os outros indica o quanto o exercício da participação é 

importante e necessário ao bem-estar da criança – ou seja, as crianças parecem reagir 

positivamente quando as atividades, situações e acontecimentos respeitam os seus 

interesses, necessidades, motivações individuais e colectivas e o exercício de autonomia. 

Por outro lado, ao observar asrelações interpessoais na vida do grupo, podemos ainda 

inferir a intenção e o gosto que as crianças revelam por colaborar com os outros, 

entreajudando-se, assim como, solicitar ajuda quando necessário.  

Considerar a manifestação e a expressão das necessidades e afetos das crianças 

como um indicador útil para detectar os sentimentos de bem-estar parece ser relevante. 

Esta afetividade intrageracional é ainda atravessada por questões de género, ora 

presentes nas brincadeiras de faz-de-conta, ora nos motivos de discussão (“…então deixa 

de me chamar menina” – diz o Bro); na forma de aproximação e demonstração de afeto 
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negativo (“que nojo!” – quando dois meninos dão um beijinho) ou ainda na distinção entre 

comportamentos culturalmente genderizados (pintar as unhas; pentear o cabelo…) (cf. 

Anexo III, Grelha de -interpretação 3). 

No mesmo sentido, as relações entre as crianças revelam ainda outros aspetos 

não menos importantes, como a perceção de que o colega é um exemplo de comparação, 

um modelo a ser seguido ou não (positivo ou através da crítica), nas produções que 

realizam, nas habilidades, na performance ou até mesmo na aparência física. Isto é 

visível, quando, por exemplo, determinada criança é uma exceção às regras de um jogo 

impostas por uma outra criança; ou quando dois colegas procuram-se aliar para ganhar 

um jogo, mesmo que variadas vezes compitam entre si; ou ainda simplesmente quando 

todos elogiam ou incentivam um colega. Como podemos ler em alguns excertos: 

 

23 de Outubro 

“As crianças estão empenhadas, mas muitas sentem receio na cambalhota e no salto. A E. e a aux. 
vão ajudando a realizar os exercícios mais difíceis. Os colegas também se ajudam uns aos outros, 
sobretudo no exercício das cambalhotas. Quando terminam o circuito colocam-se no canto da sala, onde se 
encontra a manta de acolhimento, e esperam que os colegas terminem. Algumas crianças começam a gritar 
o nome dos colegas, dando incentivo. Quando todos terminam, recomeçam a atividade.” 

 

5 de Novembro 

“Observo o Gu. que agora desenha a copa da árvore ao Edu., porque este também lhe tinha pedido. 
Ambos, B. e Edu. observam o desenho que Gui está a fazer e o Edu. faz cara de espantado.  

Continuo a observar esta mesa de trabalho, e vejo Bs. a desenhar uma grande boneca, para a qual 
Emi. olha e diz: “Oh está com a cara toda castanha!”, e a Bs reage, dizendo que é assim. Emi. continua: 
“Mas assim não se vai ver nada!” A Bs. não responde mais.” 
 
 

 

É ainda curioso o quanto os laços de afetividade são também usados como “moeda 

de troca” quando alguma situação não agrada a criança ou não lhe é favorável, pois é 

frequente ouvir-se “não sou mais teu amigo”. 

 

 

13 de Novembro 

“Passado um tempo, quando começam a terminar a refeição, alguns querem e pedem-me para 
desenhar. Disputam pelo caderno. O S. fica triste por eu passar o caderno à B. e não à Bs. Faz birra como 
se tivesse a chorar. E diz que ela (Bs) não vai ser mais amiga dele. Ela observa atenta a reacção dele, com 
um ar sério e um pouco surpreso.” 
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A interação entre as crianças sugere assim que a aprendizagem é cooperativa, o 

que fortalece a relevância da cultura de pares e da cultura infantil de que as crianças são 

coconstrutoras ativas. 

Em síntese, as crianças nutrem e manifestam sentimentos de bem-estar, 

geralmente, quando se referem ou estão em interacção com outras crianças e com 

adultos de referência (familiares, educadores, auxiliares, pesquisadora), seja na 

realização de atividades, brincadeiras, conversas informais ou nos diversos momentos de 

transição e rotinas, enfim, nos momentos em que há oportunidade de se expressarem 

com liberdade, participarem das situações e interagirem com os demais. Assim conclui-se 

que  i) a afetividade é uma marca dessa conexão interpessoal; ii) as principais 

manifestações de bem-estar observadas expressam-se através do corpo e resultam em 

atitudes e comportamentos de grande proximidade física e mesmo de contato corporal 

direto como abraços, beijinhos, sorrisos, acompanhados frequentemente de risadas, 

elogios, verbalizações de sentimentos agradáveis e de reconhecimento do outro e/ou 

partilha de objectos e acções - brinquedos e brincadeiras.  

 

3.2. Manifestações de mal-estar infantil nas relações inter e intrageracionais 

 

A possibilidade de identificar e reflectir acerca das manifestações de bem-estar 

expressas pelas crianças supôs a sua permanente relação com a observação e 

compreensão do seu oposto, as manifestações de mal-estar. Estas aparecem sobretudo 

relacionadas com conflitos, discussões e desentendimentos, decorrentes de disputas pela 

partilha de material e espaços comuns (lápis de cor; caderno; espaço na mesa; espaço 

entre as áreas de expressão); desrespeito pelas regras do jogo ou quando desrespeitam 

as brincadeiras, trabalhos,  uns dos outros e se magoam fisicamente (cf. Anexo III, 

Grelhas de Interpretação 3). Tomemos como exemplo: 

 

5 de Novembro 

“Vejo que a Bs está agitada, bate com a caixa de lápis em cima da mesa e volta a trincar um outro 
lápis. Nesse momento, J. que está sentado ao lado de Bs. reclama do espaço e diz: “Chega-te para lá!” Ela 
não reage, mas olha-o com «uma cara séria».”  

 
12 de Novembro 

“Na mesa 2, Jp pinta os cavalos de azul. (…) J. está a pintar em cima da Bs, ela pede espaço, e ele 
reclama e diz: "és mesmo má". Ele reclama muito dos lápis, batendo com as mãos na mesa. Ela canta e ele 
bate-lhe no braço. O G. acaba o trabalho e digo-lhe que tem de pintar as letras do título, diz que não quer, 
mas digo-lhe que a Ed. lhe vai pedir. Ele observa o trabalho de Jq. e pinta as letras. Entretanto, a Bs. agarra 
os lápis de cor na mão. O Ed. pede-lhe o vermelho, mas ela não dá. Ele irrita-se, mas ela só lhe dá depois 
de o usar, atirando-o para cima da mesa.” 



82 
 

Neste contexto e, ao que nos é dado a perceber, muitos desses acontecimentos 

desencadeiam conflitos que nem sempre a criança pequena sabe como resolver, pedindo 

suporte e apoio ao adulto. Aqui é relevante o pedido de proteção por parte da criança, 

quando toma a livre iniciativa de reivindicar e de solicitar a intervenção e ajuda do adulto 

para a mediação de conflitos.  

De um modo global, as crianças parecem reagir positivamente ao contexto, 

manifestando comportamentos de bem-estar, quando as atividades, situações e 

acontecimentos respeitam os seus interesses, motivações, autonomia, necessidades e 

quando se invoca a sua interação com os outros e com o meio. Assim, demonstraram 

privilegiar as situações em que há a possibilidade de comunicar com os outros, tomar 

decisões sobre as situações e o seu mundo de vida, dar opiniões, ser ouvidas e atendidas 

quanto às suas necessidades e interesses, em que podem participar de forma livre, lúdica 

e autónoma; em suma, as manifestações subjetivas das crianças revelam a importância 

que atribuem aos seus direitos de participação ativa. Participar no mundo parece então 

fazer parte do ser criança, em ação e contexto, ainda que de forma implícita ou explícita, 

não podendo ser portanto um direito discriminado ou esquecido pelo adulto, pois elas o 

contestarão pela sua ação e expressão individual e social.  

 

3.2.1. Manifestações de mal-estar infantil, na relação com a educadora 

 

Assim, interpretou-se como manifestações de mal-estar, a existência de atitudes e 

comportamentos de tristeza, choro, seriedade e fuga a situações que parecem ser 

desmotivantes para elas, quebra das regras impostas e verbalizações diretas sobre o seu 

estado de espírito. Este tipo de manifestação registou-se em situações de reação ao 

castigo de adultos; aos conflitos entre as crianças durante os jogos; ou ainda perante as 

chamadas de atenção da educadora, quando realizadas num tom negativo (cf. anexo III, 

Grelha de Interpretação 3). 

 

23 de Outubro 

“Entretanto, E. volta a chamar a atenção de S., por estar a conversar com Bra. e não estar a comer, 
colocando-o de castigo sentado na mesa das crianças mais novas. S. ficou muito triste e foi sem reclamar. 
Sentou-se e ficou com uma expressão seria. Continuou a comer lentamente e entretanto Gu. também se foi 
sentar na mesma mesa.” 

 

29 de Outubro 

“A Br. vem ter comigo e diz-me com um ar muito triste: “Estou ali de castigo; Não gosto nada de 
castigos” e eu pergunto-lhe o porquê 

. Ela diz-me que foi uma das auxiliares que a colocou, por que ela trepou as grades da rampa.” 
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4. Síntese 

 

Embora os direitos das crianças sejam fundamentais para a garantia do seu bem-

estar, não havendo sobreposição ou predomínio de uns sobre os outros parece ser claro 

que i) existe uma relação estreita entre aqueles cujas finalidades são passíveis de se 

agruparem em Provisão, Proteção e Participação, e as manifestações de bem-estar e 

mal-estar infantil,  evidenciadas nos seus comportamentos, ações, manifestações 

emotivas e expressões verbal e não-verbal; ii) na intencionalidade e planeamento 

pedagógico do adulto-educadora há um favorecimento e atenção especial em garantir e 

fomentar os direitos de provisão e proteção, ao passo que os direitos de participação 

surgem como secundários ou menos importantes; iii) as crianças parecem aproveitar e 

valorizar mais o exercício da participação, como atestam as suas ações, sentimentos, 

manifestações e expressões de bem-estar sempre que se sentem livres para participar no 

contexto em que se integram; iv) as formas de participação e de expressão do bem-estar 

infantis são diversas e incluem expressões verbais e não verbais, em que assumem 

particular relevância o corpo em movimento - brincarem, soltar, relaxar o corpo -, as suas 

marcas visíveis – gráficas (desenhos) –, e a expressão de afetos positivos; v) as formas 

de participação e de expressão do mal-estar ou não satisfação infantis ocorrem nas 

relações inter e intrageracionais e surgem quando elas são privados de opinar, de se 

expressarem, participarem do contexto, de se sentirem respeitadas ou atendidas nas suas 

necessidades, assim como, perante os conflitos interpessoais e face aos castigos, como 

consequência de não obediência das regras ou disciplina; vi) a importância atribuída pelas 

crianças à participação parece estar particularmente vinculada à exploração das inúmeras 

possibilidades de interagirem com o mundo, os outros e sobre si mesmos, ao mesmo 

tempo que constroem colectivamente culturas de pares, constroem identidades plurais e 

desenvolvem a sua personalidade - são oportunidades de vida e de viver que lhes 

permitem ser quem são e serem reconhecidas com tal no grupo. Uma cultura feita com os 

outros, os pares, e que abrange a sua dimensão pessoal, social e cultural. Daí que falar 

de culturas infantis, cultura de pares, reinterpretação criativa é simultaneamente falar de 

direitos de participação, liberdade de ação, opinião e expressão.  
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Capítulo IV- Considerações finais 

 

Retomando o questionamento sobre a importância das questões do bem-estar 

infantil, nas suas diferentes dimensões, parece ser pertinente compreender e articular 

com a institucionalização das crianças pequenas, na medida em que nos permite dar 

conta das tensões latentes nas sociedades contemporâneas. Em verdade, o modo como 

as instituições de educação infantil se organizam e funcionam, reguladas pela legislação 

vigente, reflete o lugar que as crianças ocupam na sociedade e a forma como são 

entendidas na sua epistemologia, com efeitos nas relações inter e intrageracionais e nas 

suas mútuas interdependências. Isto foi visível a partir da análise encetada, onde se 

percebeu existirem algumas discrepâncias entre as preocupações da educadora e aquilo 

que são os interesses das crianças. 

Com efeito, as crianças, como seres cognoscíveis e bipsicossociais que são, 

relacionam-se de forma ativa com o meio em que se integram, estabelecendo diferentes 

interações socais, tanto ao nível intra como intergeracional, colaborando assim na 

coconstrução da realidade social. Não sendo diferente de nenhuma outra categoria social, 

esta deverá usufruir de igual cuidado, atenção e consideração sobre os seus direitos, em 

qualquer espaço social, e pela sociedade em geral; ainda mais quando se trata de 

instituições formais dedicadas à infância. Neste sentido, o contexto educativo de um JI é 

de suma importância para a consecução de tal demanda, garantindo o bem-estar infantil a 

todos, sem discriminação de género, classe, etnia, ou exclusão social como seja a sua 

participação na vida coletiva. Para isso, é, como vimos, fundamental dignificar, respeitar e 

atender as culturas infantis e as relações intrageracionais, enquanto formas de expressão 

da realidade infantil, dos seus mundos de vida.  

No entanto, não parece haver suficiente sensibilização e abertura na cultura adulta, 

e na figura dos adultos responsáveis pela educação das crianças, para perceber e aceitar 

os indicadores que as crianças revelam, nos variados contextos, a respeito do que 

valorizam, desvalorizam, criticam e sugerem, ou seja, sobre as suas participações e 

influências. Estes parecem não ser atendidos, o que se torna um obstáculo e resistência a 

um melhor entendimento sobre o mundo infantil, suas subjetividades e o seu bem-estar, 

se se pretende construir uma sociedade mais democrática, equitativa e justa socialmente.  

Assim, pelo percebido ao longo deste estudo, retêm-se algumas ideias 

fundamentais: 
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i) as crianças na forma como se expressam, interagem e se desenvolvem através 

das suas relações intra e intergeracionais,  e pelo modo como as suas culturas de pares e 

infantis se constituem, revelam a importância e o reconhecimento dos seus direitos 

sociais – proteção, provisão e participação;  

ii) as manifestações subjetivas de bem-estar e mal-estar das crianças constituem 

indicadores relevantes na construção da cidadania infantil, uma vez que se coadunam 

com a promoção e cumprimento dos seus direitos consagrados na CDC; 

iii) uma educação infantil coerente com os princípios ontológicos, epistemológicos e 

éticos, assentes numa nova abordagem da infância e das crianças,  é aquela que 

promove, no contexto educativo, momentos e situações promotoras de uma cultura 

cidadã, respeitando a agência infantil e proporcionando experiências significativas de 

bem-estar para e com as crianças, implicando-as ativamente neste processo de 

construção social.  

 

Nesta perspetiva, foi possível perceber ao longo da análise que as crianças 

revelam um maior bem-estar subjetivo quando vêem os seus direitos sociais respeitados, 

sobretudo, no que toca aos direitos de participação. Participar é um ato humano e 

eminentemente social, não devendo por isso ser descurado no contexto educativo ou 

privado da sua manifestação, sob pena de se impedir um pleno e harmonioso 

desenvolvimento pessoal, ético, social, cognitivo e motor das crianças. Agir sobre o meio 

e os outros faz parte do mundo infantil, revelando o modo como as crianças se 

desenvolvem, exploram o mundo que as cerca, constroem identidades, formam parcerias 

sociais e, portanto, criam uma cultura que é parte integrante dos seus mundos de vida. 

Acerca deste aspeto, parece ser ainda relevante refletir sobre a formação pedagógica dos 

educadores de infância, na medida em que nos é possível perceber que o modo como o 

adulto educador interage com o grupo de crianças e a sua intencionalidade educativa, tem 

efeitos importantes na promoção, realização e construção de um contexto educativo 

potencializador da cidadania infantil, pelo respeito sobre os seus direitos e cultura.  

Assim, conclui-se que o contexto educativo do JI permite e possibilita a construção 

social do bem-estar subjetivo das crianças, o que reforça a importância do atual debate 

acerca da promoção da cidadania infantil no seio da sociedade civil e educativa. 
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Adenda à dissertação “Manifestações do bem-estar subjetivo infantil em 

contexto educativo – nas perspetivas da educadora e das crianças” 

 

Na pág. 55 

Onde se lê: “(… ) exigiu uma reflexividade constante e uma análise cuidada ao 

longo do processo, para que se torna-se coerente, contextualizada e sobretudo 

o mais «fiel» possível à realidade social que se observava.” 

Deve ler-se: “(… ) exigiu uma reflexividade constante e uma análise cuidada 

ao longo do processo, para que se tornasse coerente, contextualizada e 

sobretudo o mais «fiel» possível à realidade social que se observava.” 

 

Na pág. 60 

Onde se lê: cf. Anexo III – Grelha de Interpretação 2 

Deve ler-se: cf. Apêndice 3 – Grelha de Interpretação 1 

 

Na pág. 74 

Onde se lê: cf. Anexo III – Grelha de Interpretação 2 e 3 

Deve ler-se: cf. Apêndice 3 – Grelha de Interpretação 3 e 4 

 

Na pág. 80 

Onde se lê: cf. Anexo III – Grelha de Interpretação 3 

Deve ler-se: cf. Apêndice 3 – Grelha de Interpretação 4 

 

Na pág. 81 

Onde se lê: cf. Anexo III – Grelha de Interpretação 3 

Deve ler-se: cf. Apêndice 3 – Grelha de Interpretação 4 

 

Na pág. 82 

Onde se lê: cf. Anexo III – Grelha de Interpretação 3 

Deve ler-se: cf. Apêndice 3 – Grelha de Interpretação 3 e 4 
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Na pág. 88 

Onde se lê: Anexo I  

Deve ler-se: Apêndice 1 

 

Na pág. 91 

Onde se lê: Anexo II 

Deve ler-se: Apêndice 2 

 

 

Na pág. 156 

Onde se lê: Anexo III 

Deve ler-se: Apêndice 3 

 

 

 


