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A presente comunicayao inscreve-se no processo de reflexao acerca das dinamicas de 
interayao a promover entre a familia e a instituiyiio (pre)escolar para que as crianyas possam 
experienciar urn projeto formativo integrado e potencialmente facilitador da construy8o de 
saberes considerados fundamentais para uma cidadania e aprendizagem bern sucedidas ao 
longo da vida. Refere-se a urn estudo em que um dos seus principais objetivos consistiu em 
analisar as representayoes dos educadores e dos pais/familia acerca das aprendizagens a 
realizar pelas crianyas em idade pre-escolar e das estrategias, de ayiio e de fonnayao, para 
desenvolv~-las. 

Quanto ao quadro te6rico-concetual de referencia, sublinha-se 0 papel e mutua 
complementaridade que cabe assumir por cada um dos dois contextos, (pre)escolar e familiar, 
rnobilizando e articulando esfonyos para que as crian~as usufruam de oportunidades 
educativas facilitadoras do seu bern-estar e progressao nos varios dominios de aprendizagem. 
Releva-se, assim, uma perspetiva que englobe a dimensao formal, nao fonnal e informal da 
ayao educativa. 
Do ponto de vista metodol6gico, 0 cstudo inscreve-se !Hnna abordagem de natureza 
qualitativa e, para recolha de dados, foram utilizados metodos mistos, tendo side inquiridos 
por questionario 229 educadores de inrancia e 1340 pais/familia e, por entrevi sta, 6 membros 
de conselhos executivos de Agrupamentos de Escolas, do distrito de Bragan~a. 

Os resultados relevam que a constru~iio de um ambiente educativo tacilitador do 
desenvolvimento de saberes basicos, pressupoe rela~iio , coerencia, cOll1plementaridade e 
articula~iio entre os dois contextos educativos. Pennitem, ainda, perceber a necessidade de 
promover esforyos para 0 esbatill1ento de fronteiras entre os dois contextos e que se criell1 
dinihnicas de intera~iio gratificantes do ponto de vista da aprendizagem, desenvolvimento e 
realiza~iio de todos os intervenientes, crianyas e adultos. 
lmporta sublinhar, sem esquecer que se trata de representa~oes expressas, os contributos das 
perspetivas e sugestoes apontadas para dar continuidade aos processos de fomla~ao e de 
desenvolvimento dos diferentes participantes no processo educativo. 

Palavras-chave: educayao de inffincia, novas saberes basicos, interac,:ao instituic,:ao pre-escolar e familia. 

Contextualiza~ao do estudo 

As dinamicas de mudan<;a e crescel1te il1stabilidade que caraterizam a 
contemporaneidade, requerem respostas dos sistemas educativos que favore<;am 0 

desenvolvimento de saberes essenciais para que cada qual possa enfrenta-Ias de forma 
positiva e tirar partido dos desafios emergentes. 

Culturas de lntancia, Contextos e Quotidianos I ISBN: 978-989-8525-27-7 
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Neste quadro, e tal como sugere 0 relatorio da OCDE (2006), e fundamental 
repensar 0 papel e as pniticas educacionais dos principais contextos de vida das 
crianc;as, a familia e a escola. 

A Comissao das Comunidades Europeias (2000), lembra que assegurar uma 
educac;ao de elevada qualidade para todos, "a partir dos primordios da vida de uma 
crianc;a, constitui 0 alicerce fundamental" (p. 8) para uma aprendizagem ao longo da 
vida e cidadania bern sucedidas. 

Importa, pois, compreender e aprofundar 0 conhecimento acerca da natureza 
dos saberes estruturantes que se julgam facilitadores dos percursos pessoais e 
educativos das crianc;as. Dada a relac;ao de complemcntaridade que a educac;ao de 
inrancia assume com a ac;ao educativa da familia, e tambem fundamental compreender a 
dim en sao educativa que a qualidade da sua relac;ao assume. 

1. Enquadramento teorico 

1.1. Educa.;ao de inf3.ncia: Urn tempo fundador dos saberes basicos 

Para uma melhor compreensao e caracterizac;ao dos saberes basicos a 
desenvolver pelas crianc;as, importa clarificar que estes se entendem, no presente estudo, 
como aprendizagens fundacionais, que, segundo Cachapuz, Sa-Chaves e Paixao, (2004), 
todos os cidadaos deveriam possuir, pela importancia que representam na construc;ao de 
urn pensamento estrategico, comprometido com 0 exercicio de uma cidadania ativa e 
responsavel, e para aprender ao longo da vida e em diferentes contextos. 

Para a identificac;ao desses saberes, relevamos os contributos de alguns estudos 1460 
que sublinham saberes considerados essenciais para todos (Delors, 1996; Morin, 2002; ----
Cachapuz, Sa-Chaves e Paixao, 2004) e uma inserc;ao positiva na escolaridade 
obrigatoria (Vasconcelos, 2009). Relevamos, tambem, os contributos das Orientac;oes 
Curriculares para a educac;ao Pre-escolar (ME/DEB, 1997) e das Metas de 
Aprendizagem (ME, 2010), nas quais se acentua a importancia de prom over 
aprendizagens que favorec;am a progressao das crianc;as ao nivel da sua formac;ao 
pessoal e social, comunicac;ao e expressao e conhecimento do mundo, com vista a 
favorecer a sua plena inserc;ao na sociedade como cidadaos autonomos, livres e 
solidarios (Lei n05/97, 10/02). 

A proximidade concetual e terminologica que estes diferentes referenciais de 
saberes basicos apresentam, permitem-nos sintetiza-los em aprender a aprender, 
aprender a comunicar, aprender a exercer a cidadania, aprender a resolver conflitos, 
aprender a desenvolver 0 pensamento critico e aprender a resolver situat;:i5es 
problematicas e conflitos, no quadro de conquista de uma progressiva autonomia, 
responsabilidade, autoconfianc;a e capacidade de resiliencia. 

Para 0 desenvolvimento destes saberes, realc;a-se a importancia articular 
coerentemente os contributos de contextos e modalidades de aprendizagem de natureza 
forulal, nao-fonnal e informal. 

1.2.Interac;ao instituic;ao pre-escolar e familias: Uma visao integradora 

A criac;ao de ambientes potencialmente ricos e estimulantes do ponto de vista 
da aprendizagem e desenvolvimento dos saberes basicos pressupoe tomar em 
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considerayao 0 papel dos contextos que constituem os pilares principais do seu 
desenvolvimento - a familia e a escola. 

A familia e 0 primeiro e 0 principal ecossistema, em que a crianya aprende e 
adquire identidade (Gomes-Pedro, 2005), sendo nele que, como refere Homem (2002), 
"desperta para a vida como pessoa, onde interioriza valores, atitudes e papeis e onde se 
desenvolve, de forma espontanea, 0 processo fundamental da transmissao de 
conhecimentos, de costumes e de tradiyoes que constituem 0 patrim6nio cultural" 
(p.36). Independentemente das alterayoes pelas quais tern passado, a familia e entendida 
como urn espayo de afetos, de seguranya, de aceitayao e de relayoes estreitas e 
duradoiras, que acompanham a crianya ao longo das suas diferentes etapas de vida. Dai, 
que possa constituir a principal ancora para a estruturayao de atitudes, desenvolvimento 
de conhecimentos, capacidades e predisposiyoes para a aprendizagem da cidadania. 

A educayao de inrancia constitui a pIimeira instituiyao educativa da esfera 
publica a que as crianyas tern acesso, competindo-Ihe urn papel complementar da ayao 
educativa da familia com a qual deve estabelecer uma estreita cooperayao, no sentido de 
favorecer 0 desenvolvimento e a integrayao social das crianyas (LBSE, art. 5°, ponto 8; 
LQEPE, art. 2°). Nela, as crianyas devem poder dispor de espayos, materiais e 
atividades organizados para poderem explorar e desenvolver divers as linguagens. 
Possibilita-Ihes ainda conviver com pessoas de origens, rayas, culturas, classes, 
capacidades e idades, pr6xirnas ou diferentes das suas, podendo viver experiencias que a 
familia raramente po de assegurar. 

E, por isso, importante 0 papel de cornplernentaridade mutua, que cabe assumir 
a cada urn destes contextos, devendo articular esforyos, em ordem a uma ayao educativa 
integrada que favoreya 0 bem-estar e progressao das crianyas nos varios dominios do 
seu desenvolvimento e aprendizagem. A integrayao pode entender-se vinculada as 1461 
ideias de relayao, coerencia e complementaridade entre as varias dimensoes do processo - ----
educativo (Ketele e Roegiers, 2004) e da sua continuidade (Zabalza, 2004). 

Os referenciais de orientayao curricular da educayao basic a contemplam 0 

principio de integrayao e existe a este respeito um largo consenso entre os diferentes 
agentes educativos, contudo, como sublinha Roldao (2009), muitas vezes essa 
intencionalidade nao passa de mera ret6rica. 

Toma-se, entao, pertinente mobilizar novos e diferentes esforyos para 0 

desenvolvimento de uma ayao e cultura profissional integradoras, no quadro de mutuo 
apoio e de colaborayao em parceria. Este pode integrar dinamicas variadas, que podem 
traduzir-se no abrir (ou fechar) 0 espayO de interayao. Requer-se, por isso, esbater as 
fronteiras entre os dois contextos e alargar ao maximo 0 espayO de ayao em conjunto, tal 
como procuramos ilustrar na imagem 1. 

Imagem 1: Configura~ao da intera~ao institui~ao (pre)escolar-familia 

Comunidade 

' /~ / . 
( rnstitui~ao ( Zona de ') 
"(pre) escolar '" intera~ao / ------ '-. . -

--......, 
"-

Instituj~ao )' 
Famili~~ 

Assim, e fundamental considerar nao apenas os processos formativos 
promovidos por cada instituiyao, mas tambem a natureza e a qualidade da interayao que 
entre elas se estabelece, ou seja, um terceiro elemento, que it luz dos contributos de Le 
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Moigne (1999) pode designar-se por terceiro incluido. Importa ainda considerar que 
esse processo envolve, paralelamente, outros atores sociais e influencias que sobre eles 
se exercem, como por exernplo, do lade da escola, os responsaveis pela gestao e 
administrayao da instituiyao e, do lade dos pais, outros elementos do grupo familiar e 
outros pais, que em sua representayao assumern 0 papel de interlocutores com a escola, 
tal como os que presidem as associar;oes de pais. Embora a ac;i'io destes at ores possa ser 
entendida numa dimensao complementar a ayao dos educadores e dos pais, ela nao 
deixa de influenciar a interface instituiyao (pre)escolar-familias. 

A legislayao portuguesa tern vindo a apelar a participac;ao dos pais na vida das 
escolas e os resultados de alguns estudos apontam no sentido de que, na educac;ao de 
intancia, a intera<;:ao com os pais apresenta caracteristicas mais positivas do que nos 
outros niveis de ensino (Marques, 1996). Porem, como outros estudos tambem apontam, 
esse processo pode ser melhorado (Hornern, 2002; Palos, 2002). 

Tal processo requer a compreensao, concetualizac;ao e construc;ao de novos 
modos de intera<;:ao, mas tambern repensar os processos de formac;ao, no sentido de 
permitirem aos educadores aprofundar os saberes/competencias de que carecem para 0 

desenvolvimento de respostas educativas de qualidade para as crianc;as e suas familias. 

1.3.Formac;ao profissional dos educadores 

Na procura de indicadores para nos permitam aprofundar a reflexao sobre a 
natureza do perfil de competencias a desenvolver pelos educadores de intancia, 
encontramos importantes contributos, como sublinha Sa-Chaves (2007), em Shulman 
(1987), identificando 0 autor, no conhecimento pro fissional dos professores sete 1462 
dimensoes, que cada professor necessita para agir, e, ainda, no referencial de --- -
competencias proposto por Perrenoud (2000). 

Os perfis, geral e especifico, de desempenho profissional de educadores de 
infancia e professores (Decreto-Lei n0240/2001 e n° 24112001, 30108), sao outra 
importante referencia, relevando estes as dimensoes de desenvolvimento profissional 
social e etico, de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, de participac;ao na 
escola e da relac;ao com a comunidade e do desenvolvimento pro fissional ao longo da 
vida. 

2.Quadro metodologico do estudo 

o estudo que desenvolvemos 1 inscreve-se numa abordagem metodol6gica de 
natureza qualitativa (Bogdan e Biklen, 1994), de matriz interpretativa e recorre a 
metodos mistos de recolha de dados (Johnson e Onwuegbuzie, 2004; Miles e Rubennan, 
2005). 

No que se refere aos procedimentos metodol6gicos, 0 estudo integrou a 
construyao, validac;ao e aplicac;ao dos instrumentos de recolha de dados, que incluem a 
inquiri<;:ao por questionario a 229 educadores de inrancia e a 1340 pais (ou seus 
representantes legais) das crianc;as que frequentavam a educaC;ao pre-escolar, no distrito 
de Braganc;a. Inclui, tambem, a inquiric;ao por entrevista semi-estruturada (Pardal e 
Correia, 1995) de 6 educadoras membros dos conselhos executivos de Agrupamentos de 

J Trata-se de urn estudo desenvolvido no ambito das provas de doutoramento, Universidade de A veiro 
(2012). 



Educayao de intancia e familia 

Escolas do mesmo distrito, procurando obter uma outra perspetiva sobre as questoes em 
estudo. 

Procunimos compreender e analisar as representayoes dos educadores e dos 
pais/familia sobre os saberes basicos a desenvolver na educayao pre-escolar e as 
estrategias para prornove-los, no quadro urn desempenho profissional de qualidade. 
Assim, procuramos saber: 

1. Quais sao as representayoes dos educadores de infancia relativamente: 
1.1 Aos saberes basicos? 
1.2. As estrategias para 0 seu desenvolvimento? 

2. Quais sao as representayoes dos pais relativamente: 
2.1. A ayao educativa pre-escolar? 
2.2. Ao seu pr6prio papel na construyao dos saberes basicos a desenvolver 
pelas crianyas? 

3. Que competencias promover na formayao dos futuros educadores para que 
se tomem facilitadores da construyao de ambientes educativos favoraveis ao 
desenvolvimento dos saberes considerados basicos? 

2. Analise e discussao dos resultados 

Tendo em conta as questoes que orientaram 0 estudo, apresentamos uma leitura 
critico-reflexiva dos resultados, procurando descodificar a proximidade ou divergencia 
das perspetivas dos participantes. 

• Saberes basicos a desenvolver pelas crian~as 

Os resultados relativos as representayoes dos tres grupos permitem constatar a 
proximidade e a consonancia entre cinco saberes basicos, como: aprender a exercer a 
cidadania, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a desenvolver 0 espirito 
critico e aprender a comunicar. Trata-se de saberes que integrarn e decorrem das 
dimensoes pessoal, interpessoal e social da formayao das crianyas, relevando a 
importancia do desenvolvimento de urn perfil de cidadania cooperativa, responsavel, 
critico e facilitador de integrayao, conhecimento e bem-estar pr6prio e dos outros. 

Os resultados pennitem tambem perceber diferenyas na valorizayao desses 
mesmos saberes, rcgistando-se maior concordancia entre os grupos em relayao aos tres 
primeiros saberes indicados. 

o desenvolvimento do pensamento critico surge mais valorizado pelos 
educadores e, por sua vez, aprender a comunicar mais valorizado pelos pais. Porern, 
tendo os educadores atribuido grande enfase a aprender a cooperar, pode inferir-se que 
pressup5em 0 desenvolvimento de aprendizagens relacionadas com a comunicayao, uma 
vez que, dificilmente alguem podera cooperar com outrem sem saber cornunicar 
adequadamente com ele. Os membros dos conselhos executivos tambem destacam os 
dominios da comunicayao oral, abordagem a leitura, escrita, matematica e das 
tecnologias da infonnayao. 

Os saberes relevados pelos participantes encontram alguma consonancia com 
os relevados em estudos referidos no quadro te6rico (Cachapuz, Sa-Chaves e Paixao, 
2004; Vasconcelos, 2009), podendo entender-se como fundamentais para todos 

1463 
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poderem melhor compreender, pensar, relacionar-se e agir de fonna ativa, critica e 
responsavel na realidade em que se integram e cooperar na sua transforma~ao. 

• Estrategias para 0 desenvolvimento dos saberes basicos 

Os resultados relativos as representa~oes do grupo de educadores sobre as 
estrategias de aprendizagem promovidas em contexte pre-escolar apontam para uma 
concordancia generica com principios educativos de matriz socio-construtivista e 
eco16gica, indo ao encontro do definido nas Orienta~oes Curriculares e no Perfil de 
desempenho profissional do educador de inrancia. Essa aprecia~ao situou-se, contudo, 
em rela~ao a algumas estrategias, apenas a urn nivel medio de concordancia, deixando 
perceber que outras praticas se alicer<;am, ainda, em perspetivas de cariz mais 
tradicionalista. 

Verifica-se ainda que, ao nive} da ac;:Cio e relac;:Cio educativa, os educadores com 
mais tempo de servi<;:o e integrados na rede publica tendem para uma maior valorizayao 
de perspetivas centradas na a~ao das crian~as . 

Quanto a cooperac;Cio dos pais no processo de aprendizagem das crianc;:as, os 
resultados mostram que estes apresentam uma visao favoravel a criayao de urn ambiente 
educativo familiar apoiante da cohstruyao dos saberes basicos. Todavia, perrnitem 
tambem verificar que existem algumas reservas em rela<;:ao ao apoiar a crian<;:a na 
tomada de decisoes, na escolha de op<;:oes e no aprender a mobilizar recursos que lhe 
perrnitam encontrar resposta para os seus "nao saberes". 

Verifica-se ainda que as opinioes mais favoraveis ao desenvolvimento dos 
saberes basicos sao apresentadas pelos pais com habilitayoes academicas mais 
elevadas, de idade intermedia e situados em contexte urbano. 1464 

Ao nivel das estrategias de intera<;ao da institui~iio com as familias, foram -----
consideradas tres dimensoes de analise: cooperac;ao solicitada aos pais, meios de 
interac;:ao utilizados e conteudos abordados. 

Quanto a cooperac;ao solicitada pela instituiyao pre-escolar aos pais, os 
resultados sugerem que esta ocorre algumas vezes, mas tambem que existem diferentes 
entendimentos do processo, apresentando os pais uma aprecia<;:iio menos positiva do que 
os educadores. 

No que se ref ere aos meios de interat;Cio utilizados, os resultados torn am 
evidente que educadores e pais consideram importante 0 recurso a diferentes meios de 
comunica<;:iio e partilha de infonna<;:ao, atribuindo maior valoriza<;ao a estrategia 
portfolio, a exposic;:ao dos trabalhos das crianc;:as e as reunioes. A realiza<;:ao de 
palestras ou seminarios, onde poderiam ser partilhadas e discutidas forrnas de pensar e 
agir, surgem pouco valorizadas por ambos os grupos, 0 que subentende uma baixa 
utilizayiio. 

Os resultados perrnitem, ainda, verificar que os educadores com menos tempo 
de serviyo, atribuem maior relevancia a meios de intera<;:ao como os trabalhos levados 
de casa para a instituic;Cio pre-escolar e a utilizayao do quadro de injormac;:oes, 0 que 
nos leva a admitir que a forma~iio inicial mais recente possa estar a suscitar urn novo e 
diferente olhar sobre esta dimensao. Revelam ainda que pais com habilitayoes 
academicas mais elevadas evidenciam uma maior proximidade das representayoes desse 
grupo com as do grupo de educadores. 

Quanto as experiencias de interac;ao promovidas pelos educadores, os 
resultados relativos a este grupo destacam as jestas e visitas de estudo. Esta ideia nao 
merece consenso entre os membros dos conselhos executivos, deixando perceber que 0 
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processo pode ser melhorado e dever ser dada mais atenc;ao ao nivel da formac;ao inicial 
e continua dos educadores. 

No que se refere ao(s) conteudo(s) abordados entre educadores e pais, os 
resultados obtidos atravcs do grupo de pais, relevam que incidem essencialmente sobre 
o comportamento e atdudes das criam;as, os seus progressos ou d~ficuldades, 

atividades ed"ucativas, problemas de saude e saberes a desenvolver. 
Considerando os conteudos que, no entender do grupo de pais, deveriam ser 

mais abordados, os resultados dao conta que os seus interesses incidem 
preferencialmente sobre os tres primeiros conteudos enunciados, mas permitindo 
perceber que 0 processo tambem poderia ser melhorado. 

Ao nivel dos meios de intera<;iio que deveriam ser mais utilizados, os 
resultados evidenciam claramente a preferencia pelas reunioes, permitindo-nos 
considerar que poderia ser enriquecedor repensar a frequencia com que sao 
desenvolvidas e o(s) conteudo(s) neIas abordados. 

Ideia acentuada pelos resultados obtidos na resposta a outra questao, em que 
apesar dos pais manifestarem uma opiniao francamente positiva sobre 0 conhecimento 
que possuem do que as crianc;as aprendem e fazem na educac;ao pre-escolar, indicam 
que 0 mesmo e obtido essencialmente atraves da crianc;a, seguindo-se 0 diilogo com os 
protissionais. Todavia, surgem indicados alguns constrangimentos relativos a 
conjugac;ao de horirios para estabelecer esse diilogo com 0 educador. 

Os resultados evidenciam ainda nao dever ser descurada a regularidade desse 
contacto, tendo-se observado que os pais que contactam com maior regularidade com 0 

educador de infancia do filho sao tambem aqueles que dizem conhecer melhor 0 que ele 
faz e aprende na educac;ao pre-escolar. 

Concluindo, importa nao apenas alargar os meios de interac;ao, mas tambem e, 1465 
sobretudo, investir na qualidade do seu uso, tomando-os geradores de modos ---- -
altemativos de comunicac;ao, relac;ao e cooperac;ao, no quadro de partilha de 
responsabilidades e de direitos a urn continuo acompanhamento do trajeto formativo das 
crianc;as e de modo a melhor proporcionar-lhes as alavancas essenciais para a sua 
progressao e realizac;ao pessoal. 

• Forma~ao e competencias profissionais dos educadores de inf3ncia 

Os resultados revelam que os educadores entendem como relevantes os 
contributos do seu curso de fomlac;ao inicial para 0 desenvolvimento da maioria das 
competencias requeridas peIo desempenho profissional. Porem, no que se ref ere it 
capacidade de resolw;iio de problemas em situa{:oes novas e niio previsiveis e a 
articuia9iio e intera£;iio com as familias e comunidade situam esses contributos apenas 
num nivel medio de relevancia. 

No que diz respeito ao trabalho a desenvolver com as familias e comunidade, 
os educadores indicam ser uma area pouco contemplada ao nivel da formac;ao inicial e 
continua. 

Quanto as competencias a desenvolver pelos educadores, e considerando as 
sugest5es apontadas pelos tres grupos, os resultados apontam para a importancia de 
promover urn perfil de competencias de matriz multidimensional, que inclua 
articuladamente saberes relacionados com 0 conhecimento profissional, 0 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, a participac;ao na escola e relac;ao com a 
familia/comunidade e 0 desenvolvimento profissional, acentuando 0 defendido nos 
perfis de desempenho profissional docente (Decreto-Iei n0240 e n024112001, 30102). 
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Considera~oes finais 

Dos resultados do estudo inferem-se algumas considerayoes que entendemos 
poderem ajudar a refletir e, se possivel, a melhorar a qualidade da ayao e fonnayao em 
educayao de infancia, relevando: 

• A importancia de favorecer 0 desenvolvimento de saberes que se tomem 
fundadores de identidades comprometidas com uma aprendizagem e 
cidadania ativa e responsavel ao longo da vida. 

• A diversificayao das oportunidades de acesso dos pais a informayao sobre os 
projetos e atividades do grupo e da instituiyao, bern como a sua participayao, 
permitindo-lhes compreender melhor 0 que se Jaz e pOl'que, 0 que se aprende, 
como se aprende e com que finalidades. 

• A reflexao conjunta de educadores e pais, em ordem a uma maior 
proximidade de principios educativos em que apoiar as suas praticas 
educativas. 

• A criayao de ambientes relacionais promotores de culturas colaborativas. 
• Uma comunicayao bidirecional, no quadro de apoio mutuo e de partilha de 

(in)formayoes e decisoes . 
• 0 investimento na qualidade da formayao, a luz dos desafios que coloca 0 

desenvolvimento de uma ayao educativa facilitadora da construyao de saberes 
basicos . 

• 0 desenvolvimento de urn perfil amplo de competencia profissional. 
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