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Resumo 

 Os educadores de infância têm um papel preponderante na educação e sua 

mudança, sobretudo na forma como se organizam, e pensam sobre as experiências de 

vida e sobre si na relação com as crianças. O autoconceito profissional atua na 

codificação e elaboração do conhecimento, ao atribuir significado à informação 

proveniente do meio, sendo definido como a perceção que o indivíduo tem de si próprio 

como tal e na relação com os demais, estando ligado ao bem-estar. O presente estudo 

teve como objetivo contribuir para o conhecimento da forma como os profissionais de 

educação de infância se veem a si próprios em termos do autoconceito profissional, 

relacionando-o com outras variáveis, nomeadamente as atitudes face à educação 

inclusiva. Partindo da pergunta inicial "Quais os níveis de autoconceito profissional dos 

educadores de infância e como se relacionam com as atitudes face à educação 

inclusiva?”, desenvolveu-se um inquérito que foi administrado a uma amostra constituída 

por 332 educadores de infância, provenientes de vários contextos de trabalho, creches e 

jardins-de-infância, da rede pública e privada com e sem apoio do Estado. O instrumento 

utilizado foi o inquérito por questionário, do qual fizeram parte duas escalas: o Teacher 

Self-Concept Evaluation Scale (TSCES) e uma escala adaptada da Teacher Efficacy for 

Inclusive Practices (TEIP). Os dados mostram que o autoconceito profissional dos 

educadores de infância é, em termos globais, positivo, e que as suas atitudes face à 

educação inclusiva são adequadas como esperado. Como dificuldade sentida pelos 

educadores, apresenta-se a insuficiente formação na legislação que os incentive ao 

desenvolvimento de políticas inclusivas. Verificou-se, também, que os educadores que 

preferem trabalhar em contexto de jardim-de-infância são os que apresentam maiores 

níveis de autoconceito profissional. Comparativamente, os educadores de infância no 1.º 

ano de serviço apresentam um maior autoconceito profissional do que os do 2.º ano. Os 

resultados foram confrontados com outros semelhantes e interpretados atendendo aos 

estudos revistos, conduzindo a sugestões de outros trabalhos de investigação nesta área, 

ainda pouco estudada em Portugal.  

Palavras-chave: autoconceito profissional dos educadores de infância, educação de 

infância, educação Inclusiva. 
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Abstract 

 Early childhood educators play a determinant role in education and its 

transformation, mainly in the way they organize and think about life experiences, as well 

as about themselves within the relationship with the children. Professional self-concept 

acts in the codification and development of knowledge, by providing meaning to the 

information coming from the environment, and is defined as the perception the individual 

has of himself as such, within the relationship with others, and is related with well-being. 

The present study had the purpose to contribute to the understanding of how early 

childhood education professionals regard themselves in terms of professional self-

concept, and relate it with other variables, particularly, attitudes towards inclusive 

education. Starting from the initial question: What are early childhood educators’ levels 

of professional self-concept and how do they relate with attitudes towards inclusive 

education?, a survey was developed and administrated to a sample of 332 early childhood 

educators, from several work contexts, private and public kindergartens and day care 

centers, with and without support from the state. The instrument used was a survey by 

questionnaire, which included two scales: theTeacher Self-Concept Evaluation Scale 

(TSCES) and another scale adapted from theTeacher Efficacy for Inclusive Practices 

(TEIP). Data show that professional self-concept of early childhood educators is, overall, 

positive, and also that their attitudes towards inclusive education are adequate, as 

expected. The lacking training on the legislation, which would encourage them to 

develop inclusive politics, was the difficulty felt by early childhood educators. It was 

found also that early childhood educators who prefer to work in day care centers present 

a higher level of professional self-concept. Comparatively, early childhood educators in 

their first year of service show a higher professional self-concept than early childhood 

educators in their second year of service. Results were confronted with similar others and 

interpreted in light of the reviewed studies, leading to suggestions of further investigation 

in this domain, yet little investigated in Portugal. 

Key-Words: early childhood educators professional self-concept, early childhood 

education, inclusive education. 
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“Não existe, nem creio que alguma vez exista, uma forma exata de educar. (…)  

Tudo quanto podemos afirmar é que não há educadores perfeitos (…), tudo quanto 

podemos aconselhar, no estado atual dos nossos conhecimentos, é que cada um eduque 

com verdade e espontaneamente.  

Que os educadores sejam personagens reais e não autómatos, eruditos e sofisticados”.  

João dos Santos (1991)
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Capítulo I – Introdução 

 

 Neste primeiro capítulo, é apresentado o problema que desencadeou a realização 

deste trabalho de investigação. Trata-se de um problema muito ligado às práticas 

docentes, sendo que as suas consequências, podendo ser discretas, funcionam como bases 

fundadoras da personalidade do futuro da nossa sociedade: as crianças. A partir da 

enunciação do problema, foram delineadas as questões de estudo que norteiam a 

investigação da temática. 

A elaboração desta dissertação teve presente as novas regras ortográficas do Acordo 

Ortográfico de Língua Portuguesa, de 1990, aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 8/2011, de 25 de Janeiro, com exceção das citações incluídas que 

respeitaram o texto original dos autores. 

 

1.1. Importância do estudo 

O interesse pessoal pelo autoconceito dos educadores de infância tem uma grande 

importância para mim. Sou de origem de uma família humilde, a minha mãe exercia 

como profissão ama familiar, até eu completar 11 anos de idade, para que eu pudesse ser 

acompanhada ao longo do desenvolvimento, o meu era pai mecânico de automóveis. 

Sempre considerei que as suas atitudes me influenciaram e continuam a influenciar, de 

forma mais indireta. Em minha casa de criança, sempre se falou de educação, da 

importância da escola, de aprender, dos cuidados básicos, de como podemos evoluir se 

nos dedicarmos, trabalharmos e estudarmos bastante, com a grande máxima familiar de 

que tudo se consegue na vida com 90% de transpiração e 10% de inspiração. Por isso 

sempre considerei que o facto de a minha mãe ter sido ama de crianças inspirou a escolha 

da minha profissão. Em consequência disso, sempre foi motivo de reflexão pessoal saber 

até que ponto eu poderia influenciar positiva ou negativamente as crianças e as famílias 

com quem trabalhava. Este estudo reveste-se pois, de uma significância pessoal muito 

grande, para que eu perceba qual o meu próprio autoconceito e a forma como este 

influenciou a minha perspetiva face à educação inclusiva. No meu 2.º ano de trabalho, 
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tive o prazer de ter na sala onde trabalhava em jardim-de-infância, de uma IPSS 

(Instituição Particular de Solidariedade Social), uma criança com NEE (Necessidades 

Educativas Especiais), dificuldades demarcadas a nível da linguagem (inicialmente não 

comunicava através de palavras, só com choro, sons e contato físico). Foi difícil saber o 

que fazer para o poder ajudar. As aprendizagens por tentativa-erro são importantes, 

também, para os profissionais, e, por esse motivo frequentei uma Pós-Graduação em 

Necessidades Educativas Especiais – Especialização Linguagem e Comunicação. Com 

essas aprendizagens foi possível adotar e conhecer mais estratégias para apoiar as 

crianças. Nesse ano aprendi a trabalhar de modo diferenciado, sendo uma etapa muito 

importante de desenvolvimento na minha vida profissional. O mais complicado durante o 

período da Pós-Graduação foi perceber a Legislação, formas de atuar, documentos a 

elaborar, mas apesar do indispensável trabalho suplementar, tornou-se uma experiência 

enriquecedora, gratificante e de grande mais-valia profissional e pessoal. No ano 

seguinte, frequentava a sala uma criança ouvinte, filha de pais surdos. Foi também, uma 

experiência riquíssima do ponto de vista da relação, da comunicação e da língua.  

Após a Pós-Graduação e estas experiências vividas, senti necessidade de trabalhar 

em exclusivo com crianças com necessidades especiais de educação, concorrendo à Rede 

Pública, ao grupo de educação especial, onde fiquei colocada durante três anos letivos. 

Tem-se mostrado uma experiência muito interessante, apesar de desgastante devido às 

constantes adaptações a crianças, professores, às necessidades especiais diversificadas 

das crianças, às diferentes famílias com necessidades e carências próprias, aos vários 

técnicos de saúde e sociais. Mas as coisas mais difíceis são, de facto, também as mais 

gratificantes.  

Para além das motivações pessoais que levaram à realização deste estudo, 

evidenciam-se equitativamente razões que se prendem com a vontade de observar a 

forma como os educadores de infância se auto-avaliam e de que modo o autoconceito 

profissional pode modificar a maneira como os educadores atuam/ consideram que atuam 

perante a educação inclusiva. Após a explicação desta motivação pessoal surge a 

fundamentação teórica para esta escolha.  
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O autoconceito aparece frequentemente como um construto de grande utilidade, 

seja para se conhecer o modo como cada um se percebe e se considera a si próprio em 

função de diversas e variáveis específicas, seja para explicar e predizer a acomodação 

sócioambiental dos seus próprios comportamentos (Marsh, Byrne & Shavelson, 1988; 

Musito, 1982, 1984; Veiga, 1988, 1989; Wells & Marwell,1976; citado por Veiga 2012). 

A qualidade da vinculação afetiva inicial entre a criança e os progenitores e a formação 

de laços seguros já foram reconhecidos como fatores muito importantes no 

desenvolvimento de um autoconceito saudável e de sentimentos de valor e competência 

(Ainsworth, Bell & Stayton, 1971; Bowlby, 1969; Main e Solomon, 1990, citado por 

Plummer, 2012). 

As famílias trabalham cada vez mais horas fora de casa e, segundo Gameiro (1992, 

p. 32), “a família é uma rede complexa de relações e emoções que não são passíveis de 

ser pensadas com os instrumentos criados para o estudo dos indivíduos isolados (...). A 

simples descrição de uma família não serve para transmitir a riqueza a complexidade 

relacional desta estrutura”, pois cada família é única, devendo ser aceite e respeitada na 

sua singularidade e riqueza, estando em constante mudança e transformação, bem como 

toda a sociedade.  

A família alargada (avós, tios e outros parentes) vive maioritariamente longe da ou 

das residências da “família nuclear”, tornando-se assim os profissionais de educação de 

infância e as instituições que estas frequentam o grande suporte ou apoio.  

Esses “estranhos” à família são profissionais de educação, dos quais se espera uma 

pedagogia diferenciada para com as crianças, centrando a sua ação na relação, no afeto, 

no contato físico e com reflexiva e fundamentada intencionalidade pedagógica. Bem 

como o de suporte e orientação às famílias. Cada um destes profissionais tem, também, 

as suas próprias histórias de vida, família, amigos, vivências e singularidades. Têm um 

caminho percorrido e têm outro tanto para perfazer. 

É sobre este grupo específico e particular de professores, os educadores de infância, 

que recai a nossa investigação: a sua forma de agir, combinar, partilhar, falar, saber o que 

valorizam ou desvalorizam, como se sentem nas relações entre os seus pares 

profissionais, se aceitam os comentários, sugestões e se cooperam entre si, ou ficam 
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tristes com os seus comentários ou formas de trabalhar isoladamente, se riem, brincam. É 

um grupo com grandes responsabilidades sociais, morais e éticas, que se traduzem em 

valores, ações e posturas que as crianças absorvem, sentem, imitam e ajudam, ou não, a 

definir personalidades e aspetos do Ser Pessoa.  

Existem diversos elementos que se podem avaliar nos educadores de infância, em 

todas as dimensões profissionais, e, na tentativa de encontrar algumas respostas, surgiu 

este estudo. Como será que os educadores de infância se vêem, sentem e conhecem 

enquanto profissionais da educação? Partindo do pressuposto de que o autoconceito, 

como já referido, é um forte determinante do comportamento humano, coloca-se a 

hipótese de que o mesmo poderá influir no desempenho, competência, eficácia ou 

eficiência do trabalho desenvolvido com as crianças dos 0 aos 6 anos (frequência de 

creche e/ou jardim-de-infância), inclusive na aceitação ou discriminação das diferenças 

naturais entre cada criança com ou sem dificuldades acrescidas. Assim sendo, a pergunta 

de partida será: “Qual a relação que existe entre o autoconceito profissional dos 

educadores de infância e as suas atitudes face à educação inclusiva?” 

Pretendemos aprofundar os conhecimentos sobre o autoconceito profissional dos 

educadores de infância e entender de que forma este se relaciona com outras variáveis, 

nomeadamente com as atitudes face à educação inclusiva, assim como os fatores que 

poderão contribuir para esse autoconceito. Somente quando conhecermos melhor o 

problema poderemos tornar mais claros os caminhos para as soluções. 

Serão tidas em conta as respostas dadas por educadores de infância de creches e 

jardins-de-infância, a exercer funções na rede pública, na rede privada com apoio social 

(IPSS/Santa Casa da Misericórdia) ou na rede privada com fins lucrativos, de meio 

urbano ou suburbano, das seguintes zonas e cidades: Cidade e zona Norte de Lisboa 

(Lisboa, Loures, Vila Franca de Xira e Odivelas) – Lisboa Ocidental (Cascais, Oeiras, 

Sintra e Amadora) - Oeste (Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, 

Peniche, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Mafra, Sobral de Monte 

Agraço e Torres Vedras), os extintos quadros de zona pedagógica estabelecidos pela 

Portaria 79-B/94, de 4 de fevereiro, alterada pelas Portarias n.º 721/95, de 6 de julho, 

359/98, de 26 de junho, 224/2000, de 20 de abril, e 1282/2002, de 20 de setembro, 
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respetivamente, mas que à data do preenchimento do inquérito por questionário estavam 

em vigor. 

 

1.2. Objetivos do estudo  

Com este estudo, pretendeu-se averiguar como se distribuem os educadores de 

infância tendo em conta a natureza do autoconceito profissional, bem como os fatores 

que poderão contribuir para os mesmos, partindo das suas autoavaliações. Pretende-se, 

também, aferir se o autoconceito profissional se relaciona com as atitudes destes 

profissionais face à educação especial.  

Evidenciam-se, assim, como objetivos específicos deste estudo: 

 Aprofundar os conceitos de autoconceito profissional, educação de infância e 

educação inclusiva; 

 Conhecer como varia a natureza do autoconceito profissional dos educadores de 

infância; 

 Identificar as principais atitudes face à educação inclusiva, bem como as atitudes 

evidenciadas como as mais deficitárias entre os educadores; 

 Apresentar contributos para a melhoria do autoconceito profissional e das atitudes 

a trabalhar com os educadores de infância, para melhorar o apoio à educação 

inclusiva. 

 

A partir da definição dos objetivos específicos a investigar, a realização deste estudo 

contribuiu para encontrar uma resposta para as várias questões em estudo nesta 

investigação. Serão, de seguida, enumeradas as questões essenciais do mesmo. 
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1.3. Questões do estudo  

Tendo em conta o que foi mencionado, a pergunta de partida indica-se da seguinte 

forma: “Quais os níveis de autoconceito profissional dos educadores de infância e 

quais as suas atitudes face à educação inclusiva?”. 

Tendo como ponto de partida o problema geral e os objetivos expressados, 

formularam-se as seguintes questões de estudo, às quais se pretendeu responder. 

 

 Q1: Quais os níveis de autoconceito profissional dos educadores de infância e 

como se distribuem nos aspetos específicos do autoconceito profissional, em 

termos do autoconceito positivo ou negativo? 

 Q2: Como se distribuem os educadores de infância pelas atitudes face à educação 

inclusiva? 

 Q3: Qual a relação que existe entre o autoconceito profissional dos educadores de 

infância e as atitudes face à educação inclusiva? 

 Q4: Será que existem diferenças no autoconceito profissional dos educadores de 

infância, em função dos anos de serviço? 

 Q5: Será que existem diferenças no autoconceito profissional dos educadores de 

infância, entre aqueles que exercem funções em creche e os que estão em jardim-

de-infância? 

 

A principal preocupação reside no futuro das crianças, mas este constrói-se no 

presente, no dia-a-dia, com cada relação que se estabelece. E “as crianças aprendem o 

conteúdo e o sentido das expetativas e das atitudes que os adultos implicitamente 

formulam e esboçam em relação a elas, por intermédio não apenas das palavras 

expressas, mas também por intermédio dos gestos, do olhar, das atitudes corporais” 

Abreu (1976, p. 249). Poderemos deste modo investigar os educadores de infância para 

melhorar o seu autoconceito e, desta forma, chegar implicitamente às crianças e ao seu 

futuro autoconceito. 
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1.4. Estrutura geral da dissertação  

 

A presente dissertação está estruturada em cinco capítulos para melhor facilitar a 

sua leitura e consulta. No primeiro capítulo, apresenta-se o tema, refere-se a pergunta de 

partida que despoletou o estudo e a sua importância. São igualmente referidos os 

objetivos que se pretendem atingir, as cinco questões às quais queremos responder, bem 

como a referência à estrutura geral da dissertação. 

  No segundo capítulo, realiza-se uma revisão teórica dos principais conceitos 

abordados neste estudo, nomeadamente do autoconceito no geral e particularmente do 

autoconceito profissional, da educação de infância e da educação inclusiva, sendo as três 

palavras-chave desta investigação.  

No terceiro capítulo, desenvolve-se a descrição da metodologia utilizada neste 

estudo. Começamos por fazer uma caraterização da amostra e, de seguida, descrevemos o 

procedimento tomado e os instrumentos utilizados, tendo em conta a informação teórica 

constante.  

No quarto capítulo, realiza-se a apresentação dos resultados obtidos, em 

concordância com as questões de estudo citadas anteriormente. 

No quinto e último capítulo, procura-se interpretar e discutir os resultados obtidos 

com a aplicação do inquérito por questionário, tendo como sustentáculo a revisão da 

literatura feita sobre os temas propostos no segundo capítulo. Os resultados estabelecem 

a relação com as questões de estudo, esperando dar-lhes uma hipótese de resposta. As 

conclusões são apresentadas com base numa reflexão sobre os resultados, na teoria e nas 

experiências pedagógicas. Por último, procede-se à sistematização das respostas, 

enunciam-se alguns limites ou limitações do estudo, bem como são indicadas sugestões 

para futuras investigações desta natureza e conteúdo. Também se apresentam as 

referências dos autores indicados ao longo da dissertação e os anexos considerados 

pertinentes para esta investigação. 
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Capítulo II – Autoconceito profissional, Educação de 

infância e Educação Inclusiva 

 

“Aprender, é investigar e conhecer através da própria experiência adquirida.”, “Aprender é sentir, 

participar e aceitar a lei natural e a lei do grupo humano.” (João dos Santos, Ensaios sobre 

Educação I, pág. 42) 

 

Este capítulo tem como principal objetivo a explicitação dos conceitos de 

autoconceito profissional, educação de infância e educação inclusiva, apresentando-se as 

suas principais caraterísticas. Em relação ao autoconceito, abordam-se as diferentes 

teorias que dão origem ao mesmo. Relativamente aos educadores de infância, faz-se uma 

breve caraterização histórica da profissão em Portugal, são descritos sucintamente os 

estádios de desenvolvimento dos educadores de infância segundo Lilian Kartz, e referem-

se, segundo Erikson, os estádios de desenvolvimento das crianças com as quais os 

educadores de infância trabalham. Para a educação inclusiva é feita uma 

conceptualização do tema, com uma abordagem aos vários documentos organizativos 

existentes em Portugal sobre os suportes, bem como os efeitos de uma abordagem 

individualizada no desenvolvimento integral das crianças. Após a explanação destes 

conceitos, analisa-se a relação entre ambos, com base em alguns estudos anteriormente 

realizados. 

 

2.1 Conceptualização do autoconceito 

Pode dizer-se que o constante fascínio pela investigação do autoconceito existe 

porque constitui o núcleo mais central da personalidade e da existência e por ser o grande 

“determinante dos pensamentos, sentimentos e comportamentos” (Rosenberg, 1965, p.7 

citado por Veiga, 2012). No domínio da literatura, o estudo do autoconceito relaciona-se 

com outras dimensões da personalidade: o relacionamento interpessoal, a autossatisfação 

do indivíduo, o rendimento escolar e a sua relação com o mundo. Veiga (2012) refere que 

foi, sobretudo a partir de 1943, quando Allport (1897 – 1967) afirmou que, o self  ser 
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desconhecido de todos seria, um dos acontecimentos mais estranhos na história da 

Psicologia, o, que aumentou a preocupação pelo estudo do autoconceito. Mas é a partir 

de 1960 que se desenvolve todo um movimento em torno do estudo do autoconceito, 

recuperando as teorias já existentes e aprofundando o mesmo. Veiga (2012) comenta que 

a definição do construto autoconceito tem suscitado confusões na sua designação, devido 

ao facto de ser complexa e multifacetada. Proceder-se-á, por isso, ao seu posicionamento 

nesta investigação face a outros conceitos, enquadrando-o nas principais perspetivas 

teóricas.  

Na investigação teórica, bem como na literatura relativa ao autoconceito, observa-

se a inexistência de um conceito, de uma definição operacional clara e aceite 

universalmente devido à discordância entre os diversos autores ou devido à utilização de 

termos psicológicos diferentes com significados idênticos (Veiga, 2012). No entanto, 

existe alguma concordância entre os vários pesquisadores, no que toca à forma como 

entendem o autoconceito - a forma como o indivíduo se percebe e qual o conhecimento 

que tem de si próprio. Para Burns (1986), o autoconceito é composto por imagens acerca 

do que pensamos que somos, daquilo que pensamos que conseguimos realizar, do que 

pensamos que os outros pensam de nós, referindo-se igualmente a como gostaríamos de 

ser. Para este autor, o autoconceito é único de cada pessoa devendo ser investigado como 

um conjunto das várias atitudes do eu. 

Para Cerqueira et al. (2004), o autoconceito pode entender-se como uma variável 

do comportamento humano que intervém nele e influencia a avaliação que o indivíduo 

faz de si mesmo, do seu comportamento e da sua participação e atividade nas diferentes 

situações sociais. Harter (2006) combina as perspetivas anteriores, defendendo que o 

autoconceito é um processo cognitivo e social, pois desenvolve-se à medida que os 

processos cognitivos atravessam as fases de mudança e cada fase de desenvolvimento. 

Esse amadurecimento dos processos cognitivos determina a estruturação do autoconceito, 

sendo que é a vivência da socialização que demarca o conteúdo e a valência das 

autorrepresentações. 

Segundo Veiga, alguns investigadores valorizam a influência do meio social no 

processo de estruturação do autoconceito (Baldwin, 1897; Cooley, 1902; Gordon, 1968; 
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Mead, 1934; Sullivan, 1953; Ziller, 1973, citado por Veiga, 2012). O autoconceito é 

considerado uma estrutura essencial que tem na base a experiência social, podendo ser 

designado por “si-mesmo social” (Veiga, 2012, p.36) e que poderá ter várias 

significâncias: a forma como o indivíduo percebe os outros, o modo como o indivíduo 

considera que os outros o percebem e outras vezes a maneira como os outros percebem o 

indivíduo. (Cerqueira et al., 2004; D’Affonseca, 2005; Pereira, 2006; Goñi, 2012, citado 

por Branco, 2012). 

Outra importante discordância no que diz respeito ao construto do autoconceito é 

o facto de este ser encarado em três posicionamentos face à dimensionalidade: numa 

perspetiva unidimensional (Rosenberg, 1965; 1979; citado por Veiga 1990; Byrne, 1984, 

citado por Simões, 2001), bidimensional (Cowen, 1954, citado por Veiga, 1990) e 

multidimensional (Bacelar-Nicolau & Figueira, 1989; Piers, 1969; 1988; Shavelson et al., 

1976; Vaz Serra, 1986; Watjen, 1972, citado por Veiga, 1990; Allport, 1961; Harter, 

1983, citado por Veiga, 2012). Esta conceção multidimensional é a que se encontra 

implícita na maior parte dos instrumentos de avaliação. Tal como Piers-Harris 

Children´s Self-Concept Scale (PHCSCS) com uma grande utilização na investigação 

científica atual (Muller et al., 1984; Veiga, 1989, referido por Veiga, 2012). 

Já na diversidade dos estudos existentes, Veiga refere quais os aspetos que se 

privilegiam relativamente ao autoconceito, designadamente; i) o si-mesmo vocacional 

(Super et al., 1963; Mareia, 1980; Melgosa, 1987), ii) a autoestima (Coopersmith, 1967; 

Ziller, 1973; Pedro & Peixoto, 2006), iii) o si-mesmo ideal (Lutte, 1971; Alawiye & 

Alawiye, 1988), iv) as fases de reconhecimento de si-mesmo (Zazzo, 1973), a imagem 

corporal (Fisher & Cleveland, 1968) ou v) o autoconceito académico (Waetjen, 1972; 

Shavelson et al. 1976; Byrne, 1984; Marsh, Byrne & Shavelson, 1988; Simões, 2001). 

(2012). Outra discordância referida por Veiga (2012) é o facto de se considerar o 

autoconceito como um “traço” ou como um “estado” historicamente, é mais antiga a 

posição de “traço” (Veiga, 2012). Nesta variedade implícita ou explícita, este construto é 

ativo na formação do conhecimento que o sujeito tem de si próprio (Simões, 2001). Por 

outro lado, os conceitos de autoconceito e autoestima têm vindo a ser abordados como 

conceitos sinónimos e semelhantes e utilizados indiscriminadamente.  
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2.1.1 Autoconceito e Autoestima 

Os psicólogos, no geral, definem a autoestima tendo em conta a relação com o 

autoconceito. Mas esta relação nem sempre aparece de forma clara (Veiga, 2012). Alguns 

autores utilizam indiferentemente os dois termos (Fitts, 1965; Jorman, 1968, citado por 

Veiga, 2012) e outros consideram que o “autoconceito, a auto-imagem e a auto-estima 

são termos semelhantes” (Yamamoto, 1973, p.7, citado por Veiga, 2012). Contrariando 

esta equivalência de termos Rosenberg, (1979, referido por Veiga, 2012), sugere um 

modelo em que o autoconceito é constituído por quatro áreas: 1) conteúdo, partes; 2) 

estrutura, relações entre as partes; 3) dimensões, formas de descrever as partes e o todo; e 

4) extensões do eu, fronteiras do objeto. Dentro da área 3) das dimensões, a autoestima é 

vista como a direção da atitude (baixa ou alta) que a pessoa tem para consigo própria. 

Tem havido a tendência de um acordo entre os investigadores para considerar a 

autoestima como a componente avaliativa do autoconceito (Fleming & Courtner, 1984; 

Gurney, 1986, citado por Veiga, 2012). Esta diz respeito ao modo como cada um se 

avalia ou sente em relação a si próprio (Ferreira, Santos & Vieira, 1996, citado por Pedro 

& Peixoto, 2006). Esta relação entre o autoconceito e a avaliação pessoal é o “grau 

relativo de valor ou aceitação que as pessoas consideram que o seu autoconceito tem” 

(Gurney, 1988, p.39, citado por Plummer, 2012).  

Os padrões de autoestima e autoconceito que se estabelecem na primeira infância 

perpetuam-se ao longo da adolescência até à vida adulta e têm efeitos abrangentes, não 

apenas no indivíduo, mas também nos grupos familiares e na própria sociedade. A 

diferença entre o eu percecionado “real” (autoconceito) e o eu “ideal” (James, 1890; 

Cohen, 1959, citado por Veiga, 2012; Plummer, 2012) dá-nos uma ideia dos níveis de 

autoestima e também do grau de correspondência entre ambos.  

A qualidade dos vínculos afetivos iniciais entre a criança e os progenitores e a 

criação de laços seguros já foi reconhecida como fator muito importante no 

desenvolvimento de um autoconceito saudável e de sentimentos de valor e competência 

(Main e Solomon, 1990). O autoconceito, consequentemente, a autoestima, está assim 
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dependente da forma como as crianças apreendem as reações dos outros àquilo que 

fazem e dizem:  

“ Quando uma criança chega ao mundo, (…), não tem experiência sobre como lidar 

consigo própria, não tem uma escala para medir o seu valor. Terá de confiar nas experiências que 

tem com as pessoas à sua volta e nas mensagens que estas lhes enviam sobre o seu valor 

enquanto pessoa” (Satir, 1972, p.24, citado por  Plummer, 2012, p. 11). 

 

 Um autoconceito saudável e uma consequente autoestima igualmente saudável 

estão associados às competências reais e percecionadas e àquilo a que o teórico social da 

aprendizagem social, Albert Bandura, chamou de “auto-eficácia”, ou seja, a crença de 

que somos capazes de fazer determinada coisa e de que temos a capacidade de influenciar 

os acontecimentos que afetam as nossas vidas (1977; 1989, citado por Plummer, 2012). 

Através do retorno dado pelos outros ao seu comportamento, a criança forma padrões 

para julgar as suas ações e tornar-se mais seletiva na escolha dos modelos a adotar, 

desenvolvendo a confiança de que tem o que é preciso para ser bem-sucedida (Papalia, 

Olds & Feldman, 2010). Plummer refere sete elementos centrais, cujas áreas estão 

interligadas e que são apontamentos para trabalhar no ser humano de forma a manter a 

autoestima e, consequentemente, o autoconceito saudável face aos desafios da vida: o 

autoconhecimento, eu e os outros, a autoaceitação, a autossuficiência, a autoexpressão, a 

autoconfiança e a autoconsciência (2012). Apesar de alguma divergência, também entre 

autoconceito e autoconsciência, L’Écuyer (1985) refere ser:  

 “pois fácil constatar que, qualquer que seja o termo utilizado – perceção, imagem, 

representação, autoconceito, consciência de si-mesmo -, todos em geral, quer americanos quer 

europeus, se referem ao conjunto de traços, de imagens e de sentimentos que o indivíduo 

reconhece como fazendo parte de si-mesmo, conjunto influenciado pelo ambiente e organizado 

de maneira mais ou menos consciente  (…). Parece, pois, que, ao menos por enquanto, as 

expressões imagens, perceção, representação e conceito de si-mesmo são, podem ser – ainda 

durante algum tempo mais – e serão utilizadas de maneira sinónima e indiscriminada” (p. 32). 

 

 A clarificação da noção de autoconceito implica a consideração de como estes sete 

elementos têm sido utilizados. Na Europa, verifica-se uma utilização desmedida, 
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principalmente em idades precoces em que a criança ainda não atingiu a 

conceptualização do termo complexo e elaborado que é o autoconceito. Foi este 

pressuposto que serviu de suporte à decisão de utilizar o termo “autoconceito” ao longo 

deste trabalho de investigação e que se entende como a perceção que o indivíduo tem de 

si próprio como tal ou de si-mesmo em relações com os outros. Quanto a outros termos, 

como a autoestima, autoimagem ou autoconsciência, por possibilitarem ideias mais 

ambíguas e menos amplas, passam para segundo plano. 

 

2.1.2 Desenvolvimento do autoconceito 

 O estudo do desenvolvimento do autoconceito resulta da progressiva capacidade 

de introspeção em conjunto com a capacidade percebida, estando presentes as 

semelhanças e diferenças em relação aos outros (Oñate, 1989), com uma dupla 

perspetiva: cognitiva e ontogénica (evolutiva). Segundo o mesmo autor, para os que 

defendem a perspetiva cognitiva, o autoconceito é um processo que tem auxiliares 

quantitativos e qualitativos na mesma estrutura cognitiva, ou seja, ao longo do tempo, os 

indivíduos entendem-se, qualitativamente, com mais caraterísticas pessoais, sociais e 

físicas, tal como com mais ideias e informação mais complexa e abstrata. (Oñate, 1989). 

Já a perspetiva ontogénica apresenta o desenvolvimento do autoconceito através de fases 

sucessivas e encadeadas. Nos primeiros anos de vida, o desenvolvimento do 

conhecimento da criança está focado no seu reconhecimento visual face ao espelho. A 

criança é construtora da sua imagem corporal. Ao longo de toda a infância, a criança vai 

diferenciando o seu corpo do resto do ambiente que a rodeia, até que o sentido do si 

mesmo corporal esteja concebido. Esta formação da própria imagem é primordial para o 

desenvolvimento da pessoa. Para Frank (1973), um bom desenvolvimento afetivo e 

psicológico de um individuo acontece quando no seu processo de educação/socialização 

três informações lhe são dadas: ser aceite, ser autónomo e ser competente. Ser aceite 

resulta do facto de se sentir aceite pelos adultos significativos, consoante o estádio de 

desenvolvimento em que se encontre; ser autónomo sucede do facto de saber ser 

independente e de conseguir fazer-se valer por si próprio e de resolver com sucesso 
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situações práticas; ser competente resulta da formação de juízos de valor positivos, dados 

e formulados sempre que tem um desempenho eficaz. E por isso, a personalidade 

constrói-se ao longo de etapas predefinidas na disposição do organismo humano 

(Erikson, 1976). Os passos destacados por Erikson na progressiva formação do 

autoconceito ou da própria identidade são: o desenvolvimento do sentido de si mesmo e a 

formação do sentimento de identidade, que veremos mais adiante nesta explanação.  

 L’ Ecuyer (1985) menciona que o indivíduo em interação com os outros e com o 

ambiente vai evoluindo e alcançando níveis de maior complexidade, consistência e 

estabilidade. Refere que o indivíduo se pode descrever-se sempre que se desejar, 

relembrando vários aspetos sobre si próprio. Este modelo representa um sumário 

integrador das produções relativas ao desenvolvimento do autoconceito durante todo o 

ciclo da vida. Foi atribuído maior destaque à faixa etária da idade adulta que abrange o 

período dos 20 aos 60 anos (amadurecimento de si mesmo), por ser aquela em que se 

incluem os sujeitos da amostra utilizada nesta investigação. 

Este autor descreveu o desenvolvimento do autoconceito em seis fases sucessivas 

e de evolução: 

 Dos 0 aos 2 anos (Emergência de si mesmo): 

Nesta etapa do desenvolvimento do autoconceito, processa-se a diferenciação 

entre o eu “si mesmo” e os outros “não si mesmo”, bem como o desenvolvimento 

da imagem corporal. A criança, ao nascer, constitui um conjunto indiferenciado da 

sua mãe; o recém-nascido não tem consciência de si mesmo e todo o seu 

comportamento se relaciona e depende da satisfação das necessidades básicas 

(físicas) e a aprendizagem dos limites do seu corpo (Oñate, 1989). A dimensão 

central desta etapa é a imagem corporal. Na relação que a criança estabelece com 

o adulto (significativo), desenvolvem-se outro tipo de perceções e imagens de si 

própria. Cada atenção, cada carícia, cada gesto propicia a estruturação de imagens 

interiores que refletem a sensação de ser amado, ser aceite e ser valioso. Esta 

aprendizagem, vinculada às relações interpessoais entre a criança e os adultos, é 

fortemente influenciada pelos pais ou pelos que ocupam o seu lugar (Garma & 

Elexpuru, 1999). 
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Dos 2 aos 5 anos (Confirmação de si mesmo): 

Ao longo desta etapa, surge a afirmação de si mesmo e as principais dimensões do 

autoconceito. A consciência de si mesmo e o sentido de identidade expressam-se 

através de comportamentos de oposição (“não”), comportamentos imitativos e 

pela noção de posse. O rápido aparecimento e desenvolvimento da linguagem 

potencia a elaboração das bases do autoconceito (Stipek, Gralinski & Kopp, 1990, 

citado por Papalia, Olds &Feldman, 2010). Este permite à criança pensar e falar 

de si própria e ir incorporando as descrições verbais dos pais à sua própria auto-

imagem que emerge. A progressiva utilização dos pronomes pessoais e 

possessivos demarca uma posição perante o outro, como também uma consciência 

de “si mesmo”, da sua individualidade. O conjunto das coisas que possui (os seus 

jogos, a sua casa,…), a linguagem que utiliza (isto é meu, o meu irmão,…), as 

identificações sucessivas (imitação de posturas e comportamentos, tons de voz, 

gestos, imita o papel do pai, mãe,…) e as diferenciações (assim não quero, não é 

assim,…) levam a que se indicie a necessidade de estabelecer diferenças 

progressivas por estruturação de uma maior sensação de identidade de si mesmo. 

Outro fator que merece relevância no desenvolvimento do autoconceito é a 

aprendizagem que a criança faz do seu género sexual (a partir dos 2 anos, a 

criança realiza as primeiras distinções entre os sexos; aos 4 anos avalia esta 

identificação que se completa aos 6 anos de idade). Importa refletir sobre a 

relevância de todos os que exercem a sua ação de influência e que determinam o 

autoconceito das crianças de idades mais precoces: os papéis comportamentais da 

família, da escola e da sociedade. Todos determinam e condicionam a avaliação 

das suas capacidades, habilidades e imagem corporal de forma diferenciada. 

(Hernaez, 1999). 

 

 

Dos 5 aos 12 anos (Expansão de si mesmo): 
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Esta etapa coincide aproximadamente com o início da entrada para o 1.º ciclo do 

ensino básico e termina aproximadamente na conclusão do 2.º ciclo. Os primeiros 

anos escolares são um período muito importante na formação do autoconceito 

geral, em especial do autoconceito académico. As crianças têm perceção dos 

resultados académicos, da popularidade entre os seus pares e das reações dos 

educadores/professores perante os seus gestos, atitudes, conquistas e fracassos. É 

todo um período de mudanças e exigências, tanto internas como externas, por 

parte da escola, família e amigos. Surgem, por isso, novas perceções sobre si 

mesmas que influenciam o autoconceito. É um momento de desenvolvimento 

dessas novas perceções que aumentam, organizam e hierarquizam as suas 

dimensões. O autoconceito passa a ter como base a comparação social, e a escola 

desempenha um papel primordial no desenvolvimento de novas capacidades e 

oportunidades de comparação social (Garma & Elexpuru, 1999). 

Dos 12 aos 20 anos (Diferenciação de si mesmo): 

Esta é uma etapa do desenvolvimento físico, repleta de experiências académicas  e 

autonomia pessoal, que originam uma reformulação e diferenciação de si  mesmo. 

É descrita como um período de reformulação e de diferenciação do autoconceito 

(L’Ecuyer, 1985), pois neste período tudo se altera, desde a aparência à força 

física, bem como a feminilidade e a virilidade que sofrem grande acentuação. O 

facto de se aceitarem fisicamente, aceitarem a sua imagem corporal, é benéfico 

para o desenvolvimento da autoestima, para a consolidação de valores, criando 

uma solidez psicológica e uma adaptação válida ao seu próprio sexo, bem como 

aos membros do sexo oposto, que adquirem uma importância enorme nesta etapa. 

(Hernaez, 1999). Os adolescentes têm como objetivo principal a diferenciação dos 

seus pais e desejam adquirir independência. Como tal, o grupo de amigos substitui 

a família, proporciona informação, autoestima, apoio mútuo, papéis e modelos 

similares com os quais se podem identificar e comparar, e oportunidade de 

exercitar tarefas de preparação para a vida adulta. Durante a adolescência, 

acontece a procura intensa da diferenciação que irá conduzir à própria identidade 
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num autoconceito personalizado. Mas parece evidente realçar que, neste período, 

o autoconceito apresenta uma fundamentada caraterística - a instabilidade. No 

entanto, o desenvolvimento de si mesmo acolhe uma profunda progressão e, nesse 

crescimento, surgem as perceções abstratas e ideológicas que irão construir a sua 

verdadeira e única identidade - a “conceção de si mesmo”. (L’Ecuyer, 1985). 

Dos 20 aos 60 anos (Amadurecimento de si mesmo): 

 Neste patamar, e durante a idade adulta, o autoconceito continua a sofrer 

reformulações periódicas em função das variáveis significativas para cada um dos 

sujeitos, os atributos físicos e o tipo de saúde poderiam originar uma 

reconsideração da imagem corporal; já o sentido de competência profissional, o 

grau de integração social, o posicionamento face à paternidade ou à satisfação no 

matrimónio teriam relação com a flutuação da identidade e com o grau de 

autoestima. Este período é, pelo aumento da maturidade de si mesmo, como que 

um patamar na evolução pessoal, gerando uma maior estabilidade do autoconceito. 

Esta etapa está bastante dependente do êxito ou do fracasso nos vários campos da 

vida (profissional, familiar, do status, capacidade física, entre outros) e assim o 

autoconceito evolui e reage a diferentes reformulações nesta etapa da vida. A 

estabilidade que neste estádio se possa adquirir é produto do meio social 

relativamente estável, associado a pessoas que confirmam as nossas ideias e 

valores, ou seja, quando compartilhamos atitudes, crenças e valores, confirmamos 

ao Homem a crença de estar bem como é. Até cerca dos 45 anos de idade, os 

interesses do indivíduo são maioritariamente sociais, e a partir desta idade 

observa-se um crescente foco de interesse no eu interior. Veiga (1990) sublinha 

que se denota a existência de um período crítico por volta dos 40-50 anos, mas os 

motivos das possíveis causas permanecem pouco investigados. De um modo 

global, sugere-se um aumento da autoconfiança, manifestado por menos 

indecisões, dependência e timidez, uma maior facilidade nas relações 

interpessoais, no autocontrolo, uma maior consciencialização dos próprios limites 

e uma sensação de eficácia, manifestada por menos inquietude e desordem. 
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Refere-se, no entanto, que estes períodos e a avaliação e interpretação poderiam 

ter sofrido transformações dadas as grandes mudanças sociais e pessoais que 

ocorreram até então.  

Mais de 60 anos (O si mesmo em idades avançadas): 

O autoconceito nesta etapa da vida apresenta dificuldades de esquematização e 

regista-se o declínio de si mesmo. O que se verifica é uma redefinição do próprio 

autoconceito, derivado de um autoconceito negativo, devido a fatores como: o 

envelhecimento, diminuição das capacidades físicas, doenças, previsível perda da 

identidade profissional, entre outros. Pode existir, por isso, uma perda de 

identidade, acompanhada de uma baixa autoestima e descida dos comportamentos 

sociais. Surge também uma imagem corporal negativa devido à diminuição das 

capacidades físicas (Oñate, 1989). 

Desta forma, o autoconceito é fundamentalmente um processo dinâmico, sempre 

inacabado, em construção permanente, sendo revisto e adaptado às exigências 

sociais do momento. Referencia-se que as dimensões relevantes para o 

autoconceito vão mudando com a idade. Podemos afirmar que, de forma geral, o 

autoconceito é menos diferenciado em idades precoces e que se vai tornando mais 

diferenciado e complexo no final da adolescência. Em todas as etapas do 

autoconceito, tal como nas idades, verificam-se componentes centrais, que se 

alteram durante o desenvolvimento, supondo-se que seja na focalização do 

indivíduo em alguns aspetos mais específicos de si mesmo sobre outros. Verifica-

se uma predominância para o si mesmo físico na primeira infância, o si mesmo 

ativo na segunda e terceira infâncias; o si mesmo social na primeira adolescência e 

o si mesmo pedagógico na adolescência avançada (Palácios & Hidalgo, 2004). 

 

2.1.3 Teorias do autoconceito 

 Ao longo do tempo, surgiram importantes percussores das diferentes teorias do 

autoconceito. Pretende-se, neste ponto, delinear as diversas abordagens teóricas que 
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estudam o termo e a sua natureza e explicar as origens do estudo do autoconceito. Os 

primeiros trabalhos sobre o conceito de “si mesmo”, a psicologia humanista, a corrente 

condutista, o interacionismo simbólico, a corrente fenomenológica e a perspetiva 

cognitivista, todos aprofundam o conceito através de diferentes pontos de vista. Algumas 

das abordagens são mais vagas e algo contraditórias enquanto outras apresentam 

conceções mais precisas. No conjunto dos paradigmas do autoconceito, Veiga (2012) 

refere ter-se destacado a conceptualização diferencial, considerando que não existe um 

autoconceito mas uma pluralidade de autoconceitos com diferentes graus de importância. 

 

2.1.2.1 Primeiros trabalhos 

 A origem do autoconceito provém do desejo do Homem de saber mais acerca de 

“si mesmo”, representando a razão de fundo para o estudo do self. Na base deste 

construto, estará a antiga questão filosófica “Quem sou eu?”. Desde os pensadores 

gregos, têm aparecido várias terminologias relacionadas com as ideias metafísicas da 

alma e do espírito que se podem associar ao autoconceito. Com Platão, iniciou-se a 

crença do autoconceito como alma. Aristóteles fez uma descrição sistemática do “eu” e 

Santo Agostinho realizou o primeiro estudo introspetivo do autoconceito (Fonseca, 

2009), concluindo a existência do seu “eu” através do pensamento. Descartes, com a 

célebre frase “Penso, logo existo”, encarou o seu “si mesmo” como base para poder falar 

de si, numa dicotomia entre o “Eu” e o “si mesmo”. Três pensadores britânicos - Thomas 

Hobbes, John Locke e David Hume – com maior destaque para Locke (1960) –, 

desenvolveram a questão do “si mesmo” atribuindo maior ênfase à experiência sensorial, 

sensações e perceções, ao ponto de a considerar o self propriamente dito. Segundo Locke 

(1690), o ser humano desempenha um papel fundamental mas passivo, no seu próprio 

desenvolvimento, nascendo “tábua rasa”. Já Kant (1781), na sua obra “Crítica da Razão 

Pura”, desenvolveu um pouco mais este dualismo entre o eu como objeto e o eu como 

sujeito, entendendo o self não apenas como objeto, mas também como sujeito agente. 

Para Kant, o indivíduo estimula e dirige o seu próprio desenvolvimento (Veiga, 1990; 

Fonseca, 2009). Influenciado pelas ideias de Kant (1781), James (1890) atribuiu ao self 
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qualidades dinâmicas da auto preservação e de procura. É com James (ibidem) que o 

termo é investigado de modo mais sistemático e rigoroso, relacionando-se com a 

psicologia do "eu". Posteriormente, vários estudos e investigações, com o objetivo de 

aprofundar o autoconceito, foram realizados, destacando-se, assim, quatro estudos de 

relevante importância a este construto: 

a) O trabalho pioneiro de James (1890), no qual identificou alguns dos principais 

constituintes do eu. Este divide-se em eu empírico e ego puro, o primeiro descrito 

em três aspetos: seus constituintes (material, social, espiritual), os sentimentos e 

as ações por ele provocados e incitados. O segundo é o princípio da identidade 

pessoal à qual James dedicou uma análise mais filosófica: o “eu material”, 

incluindo o corpo e tudo o que o indivíduo considera como seu; o “eu social”, ou 

seja, a consideração que o indivíduo perceciona que os outros têm de si, a sua 

reputação; o “eu espiritual”, capacidades intelectuais, físicas, tendências, 

aspirações e interesses que perceciona que fazem parte de si; o "ego" puro, que se 

entende como a continuidade entre os vários si-mesmos, o sentido da sua 

identidade (Veiga, 1990). Para García & Gonçalves, o “ego puro” apresenta-se 

como o “eu corporal” (1998, 2006), referido por García como um dos aspetos 

mais importantes do autoconceito dos adolescentes, comentando criticamente o 

facto de hierarquicamente o “eu corporal” vir em último lugar.  

 Mas, para James (1890), o corpo é a base fundamental do "eu material". O 

corpo é sempre o mesmo e sempre diferente, muda conforme determinadas 

interações, consoante as predisposições internas, a genética e as condições 

ambientais em que o sujeito vive. O corpo está em tudo e James (ibidem) diz que 

o eu espiritual é sentido "assim como o corpo é sentido, e o sentimento do corpo é 

também uma abstração, porque nunca se sente o corpo sozinho, mas sempre junto 

com outras coisas" (1890, p.193). 

 

b) O interacionismo simbólico de Cooley e Mead (1912) desenvolve-se como reflexo 

das respostas e das avaliações dos outros para com o próprio indivíduo (Veiga, 

1990) e a perceção que a pessoa tem do seu autoconceito surge dessa interação 
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com os outros, refletindo as caraterísticas, expetativas e avaliações que os outros 

fazem ao próprio sujeito (García, 1998; Fonseca, 2009). 

 

c) Com o seu trabalho sobre a Identidade, Erikson (1963), clarifica que o 

desenvolvimento da personalidade está em contínua evolução e mudança, no 

decorrer de toda a vida. Não indicia posturas deterministas, mas incide na 

prevenção da melhoria do autoconceito ao longo da vida (García, 1998; Fonseca, 

2009). 

 

d) As produções de Rogers (1951) apoiaram-se na corrente fenomenológica, em que 

o “eu” se fundamenta na experiência direta do indivíduo e nos valores 

interiorizados pelo sujeito num determinado contexto social. Situa-se na pessoa 

humana e essa evolução permite ao sujeito obter uma maior maturidade 

emocional, prescindindo de mecanismos de defesa do seu autoconceito (García, 

1998, Gonçalves, 2006; Fonseca, 2009). 

 

Embora algo distantes, as ideias dos autores referidos representam importantes 

contribuições, continuando, ainda, a funcionar como marcos de referência dos 

diferentes paradigmas do autoconceito que se passam a desenvolver, seguindo uma 

sequência cronológica. 

  

2.1.2.2 William James (1842-1910): relevância atual 

 William James é considerado como o primeiro psicólogo que, de uma forma clara, 

proporciona as bases da identidade pessoal. James (1890) delineando a distinção entre o 

autoconceito como conhecedor do eu e o autoconceito como objeto do conhecimento de 

mim, fazendo a distinção entre a própria experiência, o autoconceito como sujeito eu e o 

conteúdo da mesma, e o autoconceito como objecto mim. James define o self como a 

soma de tudo aquilo que o indivíduo pode chamar próprio, definindo o "si-mesmo" como 

a:  
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"soma total de tudo o que o indivíduo pode chamar de seu: não apenas o seu corpo e as 

suas capacidades físicas, mas também a roupa que veste, a sua casa, o seu conforto e os 

seus filhos, os seus antepassados e amigos, a sua reputação e o seu trabalho, as suas 

terras..." (Veiga, 1990, p. 42).  

 

 Esta natureza dual do self, como objeto e como processo, está entre os atuais 

marcos teóricos da psicologia. Na obra "Os princípios de psicologia" (James, 1952), 

citado por (Veiga, 1990; García, 1998; Simões, 2001; Gonçalves, 2006), que combinava 

elementos de filosofia, fisiologia e psicologia, fundaram-se as primeiras bases do 

conhecimento do “si mesmo”, ao identificarem-se os principais elementos o filósofo 

James, (1952) denominou de “constituintes de si mesmo”:  

 

1. O “si mesmo espiritual”, formado pelos sentimentos e emoções que são 

percebidas pelo indivíduo, compreende todos os aspetos estritamente 

psicológicos e idiossincráticos da personalidade do indivíduo;  

2. O “si mesmo social”, que reflete as percepções interiorizadas provenientes 

do reconhecimento da pessoa pelos outros que compartilham seu contexto 

vital;  

3. O “si mesmo material”, formado pelo corpo físico e por todos os aspetos 

materiais que pertencem de forma inequívoca à pessoa;  

4. O “ego puro”, equiparar-se-á a um sentimento de unicidade que o 

indivíduo experiencía ao longo da sua vida e dota de identidade a 

diversidade e variedade de comportamentos e emoções que vivencía nas 

diferentes fases. O "ego puro" é o princípio da identidade pessoal que o 

indivíduo reconhece em si mesmo em todas as diferentes formas dos seus 

"eus" (material, social, espiritual). O ego puro, como um constituinte do 

eu, não é uma ideia, não é uma alma, é intemporal, bem como, 

" É um Pensamento, a cada momento diferente do momento anterior, mas 

apropriador do último, juntamente com tudo que o anterior chamava de seu. 

Todos os factos experienciais de pensamentos ou estados mentais passageiros. 
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O mesmo cérebro pode servir a muitos eus conscientes, sejam alternados, sejam 

coexistentes; mas através de quais modificações em sua ação, ou se condições 

transcerebrais podem intervir, são questões que não podem ser agora 

respondidas" (James, 1890, p.259). 

 

 James (1890) propõe, também, uma hierarquia nos diferentes eus, colocando o “si 

mesmo espiritual”, no nível mais elevado e o “si mesmo material”, na base inferior. 

Considera-se que James (ibidem) apresentou o modelo mais clássico de autoconceito e 

terá influenciado toda a produção literária relativa a este conceito (Veiga, 1990). A 

riqueza do modelo deveu-se também à atribuição de um caráter multidimensional e a 

uma organização hierárquica dos seus elementos.  

 Investigadores contemporâneos expandiram o esquema de James (1890) para 

incluir o self coletivo e o self relacional. O self coletivo refere-se às categorias sociais às 

quais os indivíduos pertencem como, por exemplo, a religião e a identidade étnica. O self 

relacional mencionaria indivíduos específicos que fazem parte da vida do sujeito - 

marido, filhos, entre outros. Este autor identificou, ainda, um conjunto de emoções que 

pertenciam ao eu. Deste modo, designou por autocomplacência as emoções positivas e 

por autossatisfação as emoções negativas (Fonseca, 2009). Estas emoções seriam 

instintivas na natureza e as pessoas eram motivadas para as vivenciar de modo positivo 

evitando as emoções negativas. Posteriormente, investigadores reconstruíram esta teoria, 

fazendo uma maior distinção entre estas emoções, designando-as por vergonha e culpa, 

explorando-se a forma como estas emoções poderiam ser influenciadas pelas crenças, de 

quem poderiam ser/ quem queriam ser ou/ pretendiam ser (Fonseca, 2009). 

 

2.1.2.3 Psicologia humanista 

 A psicologia humanista tem uma forte influência existencial e fenomenológica, 

procurando conhecer o ser humano, humanizando a mente, contrariando, assim, a visão 

do Homem como um ser condicionado pelo mundo externo. Ao contrário do 

existencialismo, em que o ser humano é visto como ponto de partida dos processos de 

reflexão, na fenomenologia, esse ser humano tem consciência do mundo que o cerca, dos 
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fenómenos e da sua experiência consciente. A maior contribuição dessa corrente 

psicológica é a da experiência consciente, a crença na união entre a natureza e a conduta 

do ser humano, no livre arbítrio, na espontaneidade e no poder criativo do indivíduo. 

 O principal representante desta corrente foi Carl Rogers (1902 - 1987) que, em 

1959, reconhece os princípios básicos da teoria fenomenológica, desenvolvendo-os e 

formulando os seguintes princípios: 

 

a) A conduta é um processo das nossas próprias perceções; 

b) Estas perceções são mais fenomenológicas do que reais; 

c) As perceções têm de estar relacionadas com a organização existente na área cujo 

aspeto central é o autoconceito; 

d) À volta do autoconceito, situam-se os valores passados pelos padrões culturais; 

e) A conduta é regulada pelo autoconceito; 

f) O autoconceito é relativamente resistente através do tempo e das situações e produz 

padrões de comportamento estáveis; 

g) As estratégias de defesa utilizam-se para evitar incongruências que surgem entre a 

experiência e o autoconceito; 

h) Os sujeitos apresentam uma tendência básica para a autorrealização (García, 1998; 

Fonseca, 2009). 

 

 A partir destes princípios, Rogers (1986) desenvolveu um enquadramento 

psicoterapêutico com uma dinâmica de mudança centrada no cliente, visto como um 

processo exigente e necessitando de uma ajuda de profissionais capacitados para 

assumirem o papel de conselheiros, conseguindo manipular as tensões pessoais próprias 

das relações humanas. Alguns autores referem que Rogers não deve ser mencionado pela 

sua teoria, pois consideram que este não chegou a desenvolver o modelo de autoconceito, 

centrando-se antes no processo de restruturação da personalidade ao longo da 

psicoterapia (L’Écuyer, 1985, citado por Veiga, 1992). 
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 Considerando o seu trabalho de grande importância para a psicologia humanista, 

que o autor coloca a pessoa humana num desenvolvimento gradual de conhecimento 

sobre si mesma, definindo o autoconceito numa  

"configuração organizada de perceções (...) admissíveis para a consciência (...) e 

compõem-se de elementos relativos às caraterísticas e habilidades pessoais; nas perceções e nos 

conceitos de si mesmo em relação aos outros e ao ambiente; nos valores e nas qualidades 

percebidas e relacionadas com as experiências e com os objetos; nos objetivos e ideais percebidos 

como possuidores de uma valência positiva ou negativa" (1959, citado por Veiga, 1990, p. 44).  

 

Para Rogers (1986), o conceito do self supõe um “gestalt” total, composto pelas 

perceções caraterísticas do “eu” e do “mim”, as perceções das relações do “eu” e do 

“mim” com os outros e com diversos aspetos da vida, mais os valores atribuídos a essas 

perceções. O autoconceito é, então, definido como a organização das percepções do self, 

que é consciente, porque inclui experiências conscientes, numa estrutura organizada que 

contém valores e ideais próprios de cada sujeito. 

 

2.1.2.4 Teoria psicanalítica 

 Nesta corrente da psicologia, alguns autores consideram o "si mesmo" como um 

conjunto de perceções que o sujeito possui de si, que atuam sobre o comportamento da 

pessoa. Freud (1923) centra-se nos processos inconscientes e na análise de três instâncias 

psíquicas: id, ego e superego. O autoconceito, relacionado, sobretudo, com o consciente, 

ocupa um lugar reduzido nesta abordagem. (Veiga, 1990). No sentido freudiano, o ego 

refere-se ao centro da personalidade, é a totalidade dos processos psicológicos que 

controlam os impulsos e as tendências do id e do superego, em consonância com as 

exigências da realidade. Freud definiu o "eu" como uma instância mediadora que tem 

como função a organização do pensamento racional e a adaptação à realidade através do 

inconsciente e das funções de perceção (Miranda, 2005). L'Écuyer (1985), mais perto de 

um enfoque fenomenológico, critica esta teoria psicanalítica por ser centrada nos 

processos inconscientes. Outros teóricos neofreudianos assinalaram funções de perceção, 

do pensamento, da consciência e de distinção entre a realidade e a imaginação do 
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construto "eu", situando nele o que entendem por autoconceito. Dentro destas novas 

abordagens psicanalíticas, Jung (1969) apresenta um "eu" mais global em contraste com 

o "eu" de Freud.  

 Para Mientras & Adler (1927), Horney (1945) e Sullivan (1953), a tónica é 

colocada nas situações socioculturais e nas relações interpessoais como significativas no 

desenvolvimento do "eu" (García, 1998). Já para Adler, o self apresenta-se como um 

sistema bastante personalizado e subjetivo, através do qual o sujeito interpreta e dá 

significado às suas vivências. Para este autor, a pessoa é um ser consciente, conhecedor 

das razões, dos seus comportamentos, com capacidades para organizar e dirigir as suas 

ações, tendo como objetivo prioritário que esse conhecimento se concretize na sua 

autorrealização, crescimento pessoal, auto-afirmação, autossuficiência, logo, a perfeição 

absoluta (Miranda, 2005; Fonseca, 2009). 

 Allport (1961) tentou dar um novo ponto de vista ao significado de self que, 

durante a década de 40 e 50, gerou controvérsia, aquando da utilização indiscriminada 

dos conceitos ego e self, estabelecendo, então, um novo termo proprium, o qual abarca as 

realidades a que aqueles dois temos se referem com uma dupla função, percetiva e ativa, 

e um conjunto de áreas diferenciadas (Veiga, 2012). Este termo está dentro de todo o 

sentimento ou traço e é entendido como sendo todas as partes da nossa vida que 

consideramos íntimas. O proprium é constituído por sete aspetos: 1) a consciência 

corporal; 2) a identidade; 3) o auto-fortalecimento; 4) a extensão do "eu"; 5) a 

racionalidade; 6) a auto-imagem; 7) o comportamento do sujeito em benefício para 

melhorar a autoestima. (García, 1998; Fonseca, 2009). Allport queria evitar a 

conceptualização do “eu” como uma pequena parte do cérebro, responsável pela 

organização e pelo impulso da personalidade, propondo uma descrição do "eu" como 

uma junção de funções próprias que evoluem conforme um maior ou menor 

desenvolvimento, distinguindo essas diferenças em dois momentos:  

A. Num primeiro momento (nascimento aos três anos) - formação do autoconceito 

inicial que abarca o corpo, a identidade de si mesmo e a autoestima;  

B. Num segundo momento (dos quatro aos seis anos) – aprofundam-se as conquistas 

alcançadas e surgem novos aspetos como a autoimagem e a extensão do ego. 



 

27 

 

 

Sprinthall & Sprinthall (1993) e García (1998) afirmam que, entre os 

neofreudianos, foi Erikson quem fez mais do que qualquer outro teórico pela 

modernização da teoria freudiana, tornando-a uma teoria do desenvolvimento da criança, 

do adolescente e da idade adulta mais completa. Ajudou, igualmente, a clarificar e 

equilibrar a teoria de Freud como meio de compreensão do desenvolvimento pessoal, 

desenvolveu todo o ciclo vital do ser humano numa estrutura de oito estádios com 

dimensões positivas e negativas em cada um dos períodos e prestou uma especial atenção 

à crise e difusão da identidade, principalmente na adolescência, com base nos casos 

clínicos que tinha estudado e tratado. Esta obra permite, assim, clarificar e compreender 

o desenvolvimento da personalidade de um indivíduo em constante mudança e 

aperfeiçoamento ao longo da vida. Em resumo, a corrente psicanalítica pura não abarca o 

estudo do autoconceito, ao centrar-se, quase exclusivamente, nos processos 

inconscientes, mas outras correntes neofreudianas permitiram investigar o self, ainda que 

de forma pouco organizada. A maior contribuição desta corrente vem do trabalho de 

Erikson, com a teoria do desenvolvimento. Depois da corrente neofreudiana, vários 

autores teorizaram sobre a origem do autoconceito e a formação da auto-estima. 

(Miranda, 2005). 

 

2.1.2.5 Corrente condutista ou behaviorista 

 Na corrente psicológica behaviorista ou condutista, as causas do comportamento 

humano radicavam nos estímulos e nas forças externas e somente através delas é que se 

poderia aprofundar e estudar a conduta humana. Tal processo não poderia decorrer 

através de instâncias internas como o autoconceito. Camerón (1974) dentro da concepção 

behaviorista, define as autorreações como padrões adquiridos de comportamentos verbais 

e não-verbais. As autorreações permanecem no comportamento humano mas nunca se 

tornam substâncias estáticas dentro de um ser humano com uma mente compartimentada 

e ativa. 
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 De acordo com Skinner (1938, citado por García, 1998), a mente, ou qualquer 

outro fator interno, não é considerado relevante para a compreensão do autoconceito, 

porque as pessoas se comportam de uma ou de outra maneira, é a psicologia do 

“organismo vazio” em que os estímulos do meio se associam e afetam as respostas do 

organismo (Sprinthall & Sprinthall, 1993, p. 226). Pode-se, ainda, dizer-se que esta 

noção também se aprimora quando Skinner propõe a distinção entre os conceitos de 

pessoa e de self: “a pessoa, na qualidade de repertório de comportamento, pode ser 

observada pelos outros; o self, como conjunto de estados internos que acompanham o 

comportamento, é observado somente através de sentimentos ou introspeção” (Skinner, 

1988/1991, pp. 44-45). Acreditava-se, pois, no comportamento operante como sendo o 

melhor representante da situação típica de aprendizagem.  

 A importância dada ao paradigma condutista residiu, essencialmente, na crítica 

que este faz ao enfoque fenomenológico considerando-o vago, incompleto e incapaz de 

permitir uma medição direta e objetiva do autoconceito. Esta corrente estudada 

originalmente por Skinner, Thorndike, e Hull, defende que o comportamento humano é 

determinado pelo meio em que o indivíduo vive e que a sua conduta pode ser moldada 

por estímulos e reforços externos ao próprio. Na presença de uma estimulação positiva, 

diante de um comportamento apresentado, a pessoa terá um reforço positivo para que 

esta conduta se repita em outras situações idênticas. De igual modo, uma punição 

negativa irá inibir que um comportamento desadequado se repita. Skinner (1953, referido 

por Veiga, 1990) critica a conceção do si mesmo, considerando-o unicamente como 

forma de representar um sistema de respostas funcionalmente unificado.  

 No entanto, compreende-se a crítica ao autoconceito, segundo o ponto de vista dos 

condutistas pois “como seria possível integrar uma experiência tão íntima e interna, como 

o conceito de si mesmo, num modelo que nega, mais ou menos completamente, o valor 

ou a importância daquilo que ocorre no interior de cada indivíduo?” (L’Écuyer, 1875, 

citado por Veiga, 1990, p. 51). 

 Para os condutistas, o autoconceito é visto como um elemento subjetivo, com 

pouco valor real, pois não existem factos diretamente observáveis. Para os condutistas, só 

se deviam usar os processos internos para explicar as condutas, quando estas podem ser 
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observadas e medidas cientificamente. Para a corrente condutista, a dimensão afetiva do 

comportamento interior não é tida em consideração (Gonçalves, 2006). 

 Com a teoria da aprendizagem social, Bandura (1969) introduz no estudo do self 

as variáveis do autorreforço e do autocastigo, fazendo-as depender da frequência do 

autoconceito ou qualquer conceito do self. Por meio da aprendizagem por observação e 

imitação (modelagem), a pessoa adquire padrões de comportamento e realiza uma 

autoavaliação agradável ou desagradável, consoante esteja de acordo ou não com a sua 

atitude. Os processos de mudança de atitude como o condicionamento clássico e operante 

têm deste modo a ver com o desenvolvimento do self. 

 

2.1.2.6 Interacionismo simbólico 

 Segundo esta teoria, o conceito que uma pessoa tem de si própria surge da 

interação com os outros, refletindo as caraterísticas, expetativas e avaliação que os outros 

fazem ao indivíduo. Os principais representantes do interacionismo simbólico são 

Cooley, (1902); Mead, (1934); e Goffman, (1959; 1967, citado por García, 1998, p. 22). 

James (1890) afirma que as imagens que os outros têm devem refletir sobre si mesmo e 

que são incorporadas para formar o autoconceito. Este foi o ponto de partida para as 

abordagens ao interacionismo simbólico, concretizado em três premissas básicas: 

1) O indivíduo responde ao meio ambiente, de acordo com os significados que o 

meio tem para ele como um indivíduo; 

2) Os significados são um produto da interação social; 

3) Os significados socioculturais são modificados somente através da interpretação 

individual dentro da interação indivíduo-sociedade. 

 

O interacionismo simbólico assume a perfeita compreensão de eu, exigindo a total 

compreensão do outro. Com base nestas premissas, o autoconceito tem um papel 

fundamental, dando-lhe um caráter social. Cooley (1902) defendia o caráter dialético da 

vida social, para salientar que o indivíduo e o grupo são dois aspetos de uma mesma 

realidade (Simões, 2001), como um conceito indivisível, onde as atitudes dos indivíduos 
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e as pressões da sociedade se modificam mutuamente e reformulou a importância dos 

outros, como fonte de informação principal para o eu individual. Introduziu ainda a teoria 

do eu através da "ideia do espelho", conhecida pela expressão "looking glass self", 

mencionando que o autoconceito é influenciado de forma considerável pelas crenças que 

o indivíduo tem daquilo que os outros pensam dele. O self desenvolve-se a partir das 

interações do sujeito com a sociedade e com o feedback, principalmente das pessoas 

significativas (pais, família, professores, amigos), que funcionam como um espelho na 

construção do autoconceito (García, 1998, Fonseca, 2009). A posição de Cooley (1902) 

sobre as "reflected appraisals" ou avaliações refletidas tem exercido grande influência 

nas teorias da socialização (citado por Veiga, 1999, p.43). 

 No seguimento de Cooley (ibidem), aparece Mead (1934) a acentuar a ideia da 

interação simbólica, pretendendo explicar de que forma o ser humano atribui um 

significado à comunicação partilhada com o outro, propondo que a passagem do self por 

um "role-taking" em dois estádios: 

 

1. No estádio do jogo simbólico, a criança iria assumindo diferentes papéis no jogo, 

observando as reações dos outros pela perspetiva dos papéis em que se envolve 

(pai, polícia, bombeiro) e aprendendo o comportamento adequado ao papel; 

2. No estádio do jogo socializado, a criança seria capaz de se autoavaliar pela 

perspetiva do outro-generalizado. O jogo implicaria o desenvolvimento de papéis 

ligados a comportamentos específicos. No papel de estudante, por exemplo, existe 

um outro-generalizado que inclui as expetativas mútuas dos papéis de professor, 

de colegas; na medida em que este outro fosse sendo aprendido, o indivíduo seria 

capaz de se autoavaliar através das reações dos demais. 

 

 A interação simbólica poderia ser definida como a capacidade que uma pessoa vai 

adquirindo para se colocar, mentalmente, no papel dos outros, à medida que com eles 

interage (Simões, 2001). Mead (1934) considera que o self está repartido entre um eu 

instintivo, primário e inconsciente, que inclui as tendências impulsivas do indivíduo, as 

necessidades e os instintos, e um mim, que origina determinadas atitudes nos outros, que 
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são analisadas e tomadas em consideração pelo self. Desta forma, a criança “eu” 

aprenderia as regras sociais e modelaria o seu comportamento de modo a agir 

adequadamente (segundo o que dela é esperado) e chegaria a um “mim” (García, 1998). 

Este construto do autoconceito predominantemente cognitivo e social de Mead exerceu 

uma grande influência em estudos posteriores.  

 Por último, García (1998) refere uma grande ampliação do interacionismo 

simbólico atribuída a Goffman (1959, 1967), toldado, apesar de tudo, numa metáfora 

artificial, porque afirma que o indivíduo manipula as impressões de “si mesmo” que 

pretende dar aos outros. O indivíduo tenta adaptar o seu eu aos diferentes papéis que tem 

na sociedade e, com isso, facilita os processos sociais. A principal crítica a esta teoria 

deve-se à falta de uma definição aceite por todos mas ignora os elementos afetivos e 

inconscientes que explicam o comportamento humano. 

 Paralelamente às pesquisas empíricas, desenvolveu-se a reflexão sobre a natureza 

do self (Tamayo, 2001; citado por Rocha, 2007), sendo que as teorias mais antigas 

contrastam com as recentes, no âmbito da cognição social, onde o self é concebido como 

uma estrutura intrapsíquica e cognitiva, representando o centro da personalidade 

(Onorato, 2001; citado por Rocha, 2007). 

 A cognição social (Rosenberg& Kaplan, 1982; Suls & Greenwald, 1983, citado 

por Gonçalves, 2006) é o estudo do modo como percecionamos o mundo social tanto 

como atores, como espetadores, e também a forma como se interpreta o próprio 

comportamento e o dos outros, a forma como se age socialmente, formando e mudando 

atitudes e comportamentos. É o conjunto de processos que estão subjacentes ao modo 

como se veem os outros, ao próprio e à forma como se interage. Refere-se ao papel 

desempenhado pelos fatores cognitivos no comportamento social, procurando conhecer o 

modo como os pensamentos são influenciados pelo contexto social imediato e como 

afetam, por isso, o comportamento social. Na base desta categorização, estão, 

fundamentalmente, três parâmetros: a afetividade (gostarmos ou não da pessoa), a moral 

(se a pessoa é boa ou má) e instrumental (se é capaz/incapaz). Os indícios podem ser 

verbais – o que diz ou como se fala -, ou indícios não-verbais, que remetem para 

aspetos/sinais no outro – como se veste, tiques na fala, gestos -, e, ainda, os indícios 
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comportamentais que estão ligados aos modos de agir do outro. Para Kinch (1963), a 

conceção que o indivíduo tem de si é o que emerge da interação com os outros indivíduos 

e grupos da sociedade, configurando o autoconceito que guia e influi na sua própria 

conduta e comportamento. 

 

2.1.2.7 Corrente fenomenológica 

 Wylie (1978, citado por Veiga, 1990) refere que no fim dos anos quarenta 

ressurgem estudos sobre o autoconceito ligados à psicologia fenomenológica: 

" (...) não se pode predizer o comportamento humano sem o conhecimento das perceções 

conscientes do sujeito, relativas ao seu meio e ao seu self. Estes autores têm sido designados 

como 'fenomenologistas' devido à importância que atribuem às perceções, cognição e sentimentos 

conscientes" (p. 53). 

 

 O princípio fundamental da teoria fenomenológica é que a conduta é influenciada 

pelo passado e pelo presente, mas sobretudo pelo significado pessoal que cada um atribui 

à perceção das suas próprias experiências. Todos os significados pessoais e individuais 

constituem a extensão percetiva ou fenomenológica e, segundo este ponto de vista, as 

perceções do mundo externo são os constituintes básicos para o desenvolvimento e 

manutenção do autoconceito. Neste enquadramento, o autoconceito está centrado em si 

mesmo mas tendo em conta a sua dimensão social, uma das grandes diferenças com o 

interacionismo simbólico. Para García (1998), os investigadores Lewin, (1936) e Raimy 

(1948) são os percursores da teoria fenomenológica. O autoconceito, segundo Lewin 

(1936, citado por García, 1998, p. 25), engloba o universo das experiências pessoais, 

metas, valores, ideias, perceções do indivíduo, todas condicionantes da conduta da 

pessoa. O eu de Lewin é similar ao eu de Mead, em relação aos objetivos, mas Lewin 

entende-o como um processo de causalidade, ativo e dinâmico que, através do espaço 

vital, dá continuidade à personalidade. 

 Raimy (1984, referido por García, 1998) possibilitou a ampliação do estudo do 

autoconceito visto que a sua investigação consistiu em submeter o construto autoconceito 

aos processos de perceção (reconhecer, observar e discriminar), considerando o objeto 
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percetual (como todas as sensações percecionadas internas ou distantes), abarcando um 

quadro percetivo. 

 Para Snygg & Combs, a ênfase do autoconceito reside na perceção do indivíduo 

(1949, citado por García, 1998). Estes autores defendem como característica central do 

campo fenomenológico o modo como o indivíduo se comporta, que é o resultado da 

maneira como este entende a situação, e é essa perceção que condiciona a sua ação, pois 

"o comportamento é função não do acontecimento externo, mas da perceção que dele tem 

o indivíduo" (Combs & Snygg, 1959, citado por Veiga, 1990, p.54). Combs & Snygg 

(ibidem) apresentaram o eu que agrega os papéis do "eu objeto" e do "eu processo": o eu 

é um processo quando determina toda a conduta do sujeito. Nesta perspetiva, o 

autoconceito tem um grau de estabilidade e consistência que permite predizer a conduta 

individual do sujeito.  

 L' Écuyer (1985) desenvolveu um modelo, segundo García (1998), autoconcetual 

multidimensional e hierárquico, estudando o que ocorre no interior do indivíduo e como 

este percebe os acontecimentos do exterior. O autoconceito passaria ao longo de toda a 

vida dos sujeitos por várias fases de desenvolvimento e os seus elementos apresentariam 

três níveis de organização (estruturas, subestruturas e categorias), notando-se a relação 

hierárquica entre os elementos designados por perceções centrais e secundárias. Segundo 

o autor, o autoconceito seria compreendido como:  

“ Um sistema multidimensional composto de estruturas fundamentais que delimitam as 

grandes regiões do autoconceito; cada uma destas compreende porções mais limitadas de si-

mesmo – as subestruturas – as quais se fraccionam num conjunto de elementos mais específicos – 

as categorias – que caraterizam as múltiplas facetas do autoconceito e que provém do seio da 

experiência vivida, depois percebida e finalmente conceptualizada pelo indivíduo” (L’ Écuyer, 

1975, citado por Veiga 1990, p.73).  

L’Ecuyer (1975) baseou-se numa adaptação da técnica “who are you” (WAY), de 

Bugental e Zellen (1950), assente num modelo multidimensional do autoconceito que 

permite o estudo em termos das modificações das perceções centrais e secundárias ao 

longo da vida dos sujeitos. Consistia em solicitar aos sujeitos a formulação de três 

respostas diferentes à pergunta “Quem és tu?”. Elaborou um instrumento - Génese das 

Percepções de Si-Mesmo (GPS) - com o objetivo de estudar o desenvolvimento do 
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autoconceito durante o ciclo de vida. L’Ecuyer (1985), citado por Gonçalves (2006), 

descreveu o desenvolvimento do autoconceito em seis etapas sucessivas que veremos 

adiante aquando do desenvolvimento do autoconceito. 

 

2.1.2.8 Perspetiva cognitivista 

 A abordagem cognitiva referida neste ponto tem bastantes ligações com o 

interacionismo simbólico e a fenomenologia, pois, para entender e prever o 

comportamento dos outros, é importante saber, antes de mais, como é que o indivíduo 

organiza e representa cognitivamente o mundo, atendendo às suas vivências, ações e o 

que pensa sobre elas (Miranda, 2005; Gonçalves, 2006; Veiga, 2012). A psicologia de 

orientação cognitiva retomou o tema do autoconceito, após ter sido rejeitada pelo 

comportamentalismo puro.  

 De acordo com Markus & Sentis (1982, referidos por García, 1998; Miranda 

2005), como teóricos de enfoque nesta abordagem, a concetualização do self é como um 

conjunto de estruturas cognitivas que influenciam a atenção, organização e categorização 

das memórias, tal como os nossos julgamentos acerca dos outros. Uma atenção especial é 

dada também à forma como se adquire, armazena, recupera e utiliza a informação 

relevante para o indivíduo numa dada situação (Markus & Nurius, 1986; Hull et al., 

1988, citado por Veiga, 2012). Este paradigma tem contribuído para o estudo do 

autoconceito, ao centrar-se na forma como as pessoas se percebem a si próprias e na sua 

inter-relação com os outros. O posicionamento cognitivo-social defende, contrariamente 

à psicanálise, que o estudo do autoconceito se processa através de métodos 

autodescritivos, onde o indivíduo possa descrever as suas experiências vividas de forma 

consciente (Veiga, 2012). 

 A cognição permite um dos vínculos mais importantes entre a pessoa e o meio que 

a rodeia. Os aspetos cognitivos permitem que os sujeitos compreendam e conheçam o seu 

ambiente, planifiquem as suas respostas e antecipem as consequências destas. Os 

indivíduos são diferentes a perceber e conceptualizar o mundo e o seu próprio eu. Assim, 

estes processos são a base do caráter único e irrepetível do sujeito, sendo que a 
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estruturação com que representamos o mundo é modificada pela experiência das 

vivências. Esta experiência vai ao encontro do que Kelly refere acerca da personalidade. 

É como um sistema de construtos que o indivíduo formula sobre si mesmo e sobre o 

meio ambiente (1955, citado por García, 1988). Epstein (García, 1998; Epstein 1990) 

considera o self como um conjunto de estruturas que organizam, modificam e integram as 

experiências da pessoa. O self é o processo que funciona como modelo da ação, onde as 

diferenças interpessoais seriam explicadas pelas diferentes estruturas cognitivas de cada 

indivíduo. Epstein (1990) propõe o self como uma teoria em que o indivíduo desenvolve 

e que se carateriza por ser: 

 

 Um sistema de conceitos internamente consistentes; 

 Englobada por diferentes "si mesmo" empíricos; 

 Uma estrutura dinâmica que se modifica com a experiência do indivíduo; 

 Desenvolvida a partir da interação social com outros significativos; 

 Fundamental para o desenvolvimento do indivíduo, que a estrutura do conceito “si 

mesmo” se mantenha; 

 Uma necessidade de autoestima, relacionada os aspetos do "si mesmo", em 

paralelo com o qual as outras necessidades são inerentes. 

 

 Posto isto, o conceito de "si mesmo" possui duas funções essenciais: estruturar 

toda a experiência e facilitar a satisfação das necessidades, evitando a desaprovação dos 

outros e a ansiedade. Portanto, a pessoa elabora conceções sobre si mesma a partir dessa 

necessidade básica de manter níveis aceitáveis de autoestima.  

  O mesmo autor, na sua teoria do self cognitivo experimental, reconhece três 

sistemas concetuais: 1) um sistema racional que opera ao nível do consciente, 2) um 

sistema experimental que opera ao nível pré-consciente e 3) um sistema associativo que 

opera ao nível do inconsciente. Este sistema cognitivo experimental tem regras próprias e 

está mediado por sentimentos nem sempre claros e emoções vagas e redundantes das 

quais o indivíduo não é totalmente consciente. Esta combinação de aspectos afetivos e 
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emocionais produz, no indivíduo, predisposições para agir de determinadas formas como 

também tendências para pensar de determinados modos.  

 Markus & Sentis (1982) afirmam que o autoconceito é uma estrutura central 

cognitiva no processamento da informação, constituída por conjuntos de esquemas 

mencionados a múltiplas representações, físicas, mentais, espirituais…, (1982, referidos 

por Miranda, 2005), referindo também a importância de existirem autoesquemas 

relacionados com determinadas condutas importantes para o indivíduo, pois o ser 

humano, ao desenvolver uma autoestrutura ou um esquema nessa área, esta possibilita o 

processamento da informação e, caso esta seja contrária aos esquemas dominantes, 

avaliar a nova informação com respeito à sua importância nessa área (García, 1998). Os 

contributos das diferentes abordagens referidas podem auxiliar em algumas clarificações 

bem como na reflexão sobre o desenvolvimento do construto do autoconceito, podendo, 

por isso, permitir aos pais, educadores, formadores de educadores e a todos os 

investigadores e cidadãos intervir ativamente e condignamente da melhor forma que 

puderem e souberem na formação da personalidade humana, na relação com os outros 

que os rodeiam dia a dia. 

 De forma a sistematizar todos estes contributos, elaborou-se o Quadro 1 onde se 

apresenta um breve resumo das teorias explicitadas anteriormente. 
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Quadro 1- Perspetivas das diferentes teorias psicológicas do autoconceito (adaptado e aumentado de 

García, 1998; Fonseca, 2009). 

Teorias 
Autores de 

Referência 
Conceito do self Características de Estudo do self 

Origens do 

Autoconceito 

Platão 

Aristóteles 

Santo 

Agostinho 

Descartes 

T. Hobbes 

L. Locke 

D. Humme 

I. Kant 

Alma 

Espírito 

Conteúdo do eu 

- Análise de conteúdos dogmáticos e religiosos 

(Platão e Aristóteles); 

- A existência do “eu” através do pensamento (Santo 

Agostinho); 

- Começa por diferenciar o "eu" e o conceito de "si 

mesmo" (Descartes); 

- O self representa o conteúdo da experiência social 

(Hobbes, T; Locke, E.; Hume, D.); 

- O self não apenas como objeto, mas também como 

sujeito agente (Kant). 

Primeiros 

trabalhos sobre 

o autoconceito 

William James 

Conjunto de 

dimensões do eu 

mesmo, 

estabelecidas 

hierarquicamente 

em função da 

importância 

individual de cada 

sujeito. 

- O tema do autoconceito é estudado; 

- Distinção entre um “mim” empírico e um “eu” 

subjetivo; 

- O "mim" permite estudar quatro dimensões do 

autoconceito: eu material, eu social, eu espiritual e o 

puro ego (1890); 

- O self como a soma de tudo aquilo que o indivíduo 

pode chamar próprio; 

- Antecedente do modelo multidimensional de 

Shavelson et al (1976). 

Psicologia 

Humanista 
C. Rogers 

O “gestalt” 

composto pelas 

perceções pessoais 

do “eu” e “mim”, 

dessa relação com 

os outros, e os 

aspetos da vida, 

juntamente com os 

valores atribuídos a 

essas perceções. 

- O autoconceito é então definido como a 

organização das percepções do self.  

- Self que é consciente, pois inclui experiências 

conscientes. 

- Estrutura organizada, que se rege por campos 

percetuais e contém valores e ideais próprios de cada 

sujeito. 
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Teoria 

Psicanalítica 

A. Freud 

C. Jung 

H. Sullivan 

K. Horney 

A. Adler 

G. Allport 

E. Erikson 

- Um sistema 

personalizado e 

subjetivo que 

permite interpretar 

e dar sentido à 

experiências 

individuais. 

- O self possui um aspeto inconsciente (Freud, 1923); 

- O self recolhe os aspetos conscientes e 

inconscientes (Jung, 1960); 

- O self é um sistema personalizado, construído pela 

interpretação subjetiva das inter-relações sociais e 

experiências pessoais (Sullivan, 1953; Horney, 1945; 

Adler, 1927); 

- O self apresenta funções e etapas evolutivas 

(Allport, 1955; Erikson, 1965). 

Corrente 

Condutista 

N. Camerón 

B. Skinner 

A. Bandura 

- Conjunto de 

preposições verbais 

e de conduta que 

dizem respeito a 

uma pessoa. 

- O self poderá ser estudado a partir de aspetos 

mensuráveis e observáveis; 

- Distinção entre os conceitos de pessoa e self 

(Skinner, 1989/1991); 

- O self é estudado de maneira precisa, experimental 

e sistemática; 

- A importância da aprendizagem social ao longo da 

vida, configuração do self (Bandura, 1969). 

Interacionismo 

Simbólico 

C. Cooley 

G. Mead 

E. Goffman 

- A conceção que o 

indivíduo tem de si 

mesmo é em função 

da interação com os 

outros/grupos da 

sociedade. 

- Ênfase do autoconceito na interação social; 

- O self reflete as caraterísticas pessoais que os 

outros nos atribuem. 

Corrente 

Fenomenológica 

D. Snygg 

A. Combs 

K. Lewin 

V. Raimy 

R. L’Écuyer 

- Conjunto de 

significados 

pessoais sobre si 

mesmo. 

- O self surge da interpretação que o indivíduo faz da 

sua realidade; 

- O self apenas pode ser estudado através da 

perceção individual. 

Perspetiva 

Cognitivista 

H. Markus 

K. Sentis 

G. Kelly 

S. Epstein 

- Conjunto de 

estruturas 

cognitivas que 

organizam, 

modificam e 

integram as 

experiências de 

cada pessoa. 

- Influência da corrente fenomenológica e do 

interacionismo simbólico; 

- A estrutura do self introduz o conceito de auto-

esquema; 

- Analisa as mudanças estruturais e de conteúdo que 

o self sofre ao longo dos anos. 
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2.1.4 Funções e estrutura do autoconceito 

 Uma das principais funções do autoconceito, como refere Machargo (1991), é 

regular o comportamento do indivíduo, consoante um processo interno de autoavaliação 

e autoconsciência, pois o comportamento do mesmo dependerá do seu próprio 

autoconceito nesse momento da sua vida (citado por Miranda, 2005).  

 Como a principal função é avaliar para atuar, organizando as experiências do 

sujeito de forma a regular os seus estados afetivos e internos, esta, guia de certa forma o 

comportamento do indivíduo na sociedade. 

 As avaliações são obtidas através das descrições que o sujeito faz de si próprio ou 

através de inferências feitas por outros, referentes ao autoconceito de determinada 

pessoa. “Sendo o autoconceito um fenómeno íntimo e pessoal, estas escalas são 

necessariamente, de auto-avaliação e não de avaliação por observador” (Marsh et al, 

1983). 

 Quanto à estrutura do autoconceito, este foi aceite como sendo multidimensional e 

hierárquico. Shevelson et al (1976, referido por Rocha, 2007; Fonseca, 2009) 

compararam e analisaram a bibliografia existente sobre o autoconceito e desenvolveram 

um modelo de autoconceito baseado nas caraterísticas, que se podem verificar na Figura 

1: é organizado e estruturado; hierarquizado, ou seja, iniciando estável no vértice, e 

conforme, se desce na hierarquia, vai-se tornando mais específico no que concerne às 

diferentes situações e, como resultado, menos estável; ser avaliativo e descritivo 

simultaneamente e distinto dos outros construtos. Os autores defendem que o 

autoconceito geral se situa no vértice, subdividindo-se em autoconceito académico e não 

académico. O autoconceito académico subdivide-se em áreas mais específicas: o 

português, a história, a matemática e as ciências, enquanto o autoconceito não académico 

contém o autoconceito social, emocional e físico, conforme se pode verificar na figura. 
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Figura 1 – Esquema representativo da estrutura do Autoconceito 

 

(Adaptado de Marsh, 2005, p. 10) 

 Hattie (1992, referido por Rocha, 2007), posteriormente, elaborou algumas 

conclusões referentes à estrutura do autoconceito que se passam a referir: 

a) O autoconceito é hierárquico, pois possuí termos gerais e dentro destes, atributos 

específicos. 

b) O autoconceito é multifacetado, pois tem vários aspetos diferenciáveis entre si; 

c) O autoconceito geral é uma variável latente, não é um aspeto que existe na pessoa, 

é um conjunto de opiniões e de relação entre opiniões que a pessoa tem sobre si 

própria; 

d) O autoconceito é único e insubstituível, pois cada pessoa tem um processo de 

socialização e educação diferente, um posicionamento no tempo e espaço 

diferentes, integrando um sistema de valores morais e normativos diferenciados, 

consoante a sua perceção do mundo; 
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e) O autoconceito serve como referencial do comportamento, orientando as ações do 

indivíduo, pois as perceções do eu podem afetar a forma de agir, sem dirigir o 

comportamento; 

f) O autoconceito é limitado pela cultura em que o indivíduo é educado, pois como 

construção social, está mais relacionado com a cultura do que com a própria 

pessoa. No entanto, as três dimensões do eu que existem invariavelmente em 

todas as culturas são: a privada, a pública e a coletiva, que dependem do nível de 

individualismo, complexidade e cultura de cada indivíduo. 

  

 Desta análise, Esteban (1996, referido por Rocha 2007), resume a estrutura do 

autoconceito como um subsistema de conceitos hierárquicos, organizados internamente e 

consistentes onde está contido um sistema conceptual, uma medida de traço da 

personalidade. Este é concebido como uma estrutura e um processo dinâmico e passível 

de ser transformado. 

 

 

2.1.5 Avaliação do autoconceito 

 Continua a ser apoiada a perspetiva multidimensional do construto do 

autoconceito, sendo que um dos mais relevantes é o proposto por Shavelson et al (1976). 

Na generalidade, os poucos estudos que analisaram a influência do autoconceito dos 

professores têm utilizado instrumentos que não são especificamente concebidos para 

estes, (Sugawara, Harris e O’neill, 1988). Arthur (1995) foi um dos primeiros na 

avaliação do autoconceito profissional em relação aos enfermeiros. O autoconceito 

profissional dos enfermeiros (PSCNI) avalia cinco dimensões: flexibilidade/criatividade, 

comunicação/empatia, habilidade/competência e liderança/satisfação. Como foi o 

primeiro instrumento, a sua estrutura foi utilizada em muitos países. (Arthur et al, 1999). 

 A complexidade do sistema de crenças individuais que cada um tem sobre si, 

mostra que o autoconceito não pode ser avaliado diretamente. As avaliações podem 

fazer-se através das descrições que o indivíduo faz de si ou através de inferências dos 
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outros sobre o autoconceito daquela pessoa (Demo, 1985; Purkey & Novak, 1984; 

Purkey, 1970, referido por Miranda, 2005). 

 O autoconceito pode ser avaliado por três técnicas: a técnica inferencial, a técnica 

projetiva e a técnica autodescritiva. Quanto à inferência utilizam-se técnicas e 

instrumentos baseados no comportamento e com testes projetivos. A técnica projetiva 

elege a projeção do mundo privado dos indivíduos ao ter que organizar o campo, decifrar 

o material e resistir face à parte afetiva (Franck, 1939, referido por Miranda, 2005). 

Segundo Veiga (2012, referindo Wylie, 1974), apesar de existir uma grande variedade de 

instrumentos de avaliação, numa revisão de noventa e três instrumentos, apenas sete 

obtiveram níveis aceitáveis de validade concorrente. A escolha por este método 

autodescritivo verifica-se, sobretudo, quando as investigações analisam as relações entre 

o autoconceito e variáveis específicas, o que se verifica no presente estudo. Para Veiga 

(2012), o paradigma cognitivo-social e desenvolvimentista refere que perguntar ao 

próprio indivíduo o que pensa de si próprio, visto ser ele quem melhor se conhece a si 

próprio, é a que a forma mais acertada de avaliar o autoconceito. Uma das bases da 

Psicologia Fenomenológica é a de que os sujeitos interpretam de diferente forma os 

estímulos e, por isso, estes adquirem propriedades e significados específicos, conforme o 

contexto e a situação. De facto, “os significados pelos estímulos só podem ser 

conhecidos, determinando o que a pessoa faz verbal e comportamentalmente com ele 

(…), tudo parecendo levar a crer que, na tarefa de avaliação, a informação fornecida 

diretamente pela pessoa é a melhor fonte de dados” (Mishel, 1973, citado por Veiga, 

2012, p.48). Considera-se assim que a melhor forma de conhecer uma pessoa consiste em 

pedir-lhe informações acerca da maneira como se percebe a si mesma. Sendo a 

autodescrição a única forma válida de avaliar a pessoa. Das vantagens, desta avaliação do 

autoconceito de forma descritiva, destaca-se o facto de ser o método a dar acesso ao 

ponto de vista da própria pessoa, das suas vivências experienciais, às perceções da pessoa 

a seu respeito, tal como foram colhidas por si ao “crer verdadeiramente ser tal como é” 

(Wylie, 1974, citado por Veiga, 2012). 
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 Os principais instrumentos de avaliação do autoconceito são referidos por Veiga, 

(2012, p. 51-56), distinguindo-se, relativamente ao autoconceito fenomenológico, os 

seguintes: 

 Q-sort; 

 Génese das Percepções de Si Mesmo (GPS); 

 Semantic-Differencial Technique (SD); 

 Self-Esteem Inventory (SEI); 

 Self-Esteem Scale (SER); 

 Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale (PHCSCS); 

 Body Cathexis Scale (BC); 

 Index of Adjustment and Values (IAV); 

 Tennesse Self-Concept Scale (TSCS); 

 Self-Concept as a Learner Sclae (SCAL). 

  

 Posteriormente surgiram outros instrumentos que, apesar de menos utilizados, se 

passam a referir: 

 The Student´s Self-Assessment Inventory; 

 Inventário Clínico de Autoconceito; 

 Cuestionario de Autoconcepto para Adultos; 

 Escala Factorial de Autoconcepto; 

 Social Self-Esteem Inventory; 

 Student’s Perception os Ability Scale; 

 LAWSED Pupil Questionnaire; 

 Self-Description Questionnaire; 

 The Academic Self-Concept Scale; 

 The Florida Key: Na instrument to infer self-concept as learner. 
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  Neste subcapítulo, incidiu-se nos aspetos da avaliação do autoconceito. Já o 

próximo subcapítulo abordará o autoconceito profissional dos educadores.  

 

2.1.6 Autoconceito profissional dos educadores de infância 

 O presente estudo centra-se num grupo especial de professores, os educadores de 

infância, procedendo-se, desta forma, à delimitação conceptual do autoconceito 

profissional.  O autoconceito já foi descrito anteriormente como as representações 

mentais das caraterísticas pessoais que têm sido, também, denominadas como esquemas 

cognitivos ou autoesquemas. Os esquemas "moldam as percepções que os indivíduos 

possuem das situações, as suas memórias dos eventos e os seus sentimentos sobre si 

mesmos e sobre os outros" (Cantor, 1990, citado por Veiga & Gonçalves, 2009, p. 4553). 

Os autoesquemas resumem as experiências passadas do indivíduo e organizam a ampla 

variedade de informações relativas a si mesmo (Markus, Crane, Bernstein & Siladi, 

1982). Os múltiplos autoesquemas de uma pessoa, porém, não podem ser processados 

simultaneamente. Assim, num determinado momento, apenas um número limitado deles 

será processado. Esse conjunto de autoesquemas, que é acessível num determinado 

momento, constitui o que Markus e Kunda (1986) denominam por autoconceito 

profissional. 

 Um dos determinantes mais poderosos do comportamento é o conceito que a 

pessoa tem de si mesma. Se esta se percebe como competente e capaz, isto, certamente, 

irá refletir-se no seu comportamento. Por outro lado, caso ela se considere pouca 

habilidosa, pouco capaz ou pouco competente, os seus pensamentos e ações serão 

orientados no sentido de confirmar esta autoimagem. O conjunto de perceções que a 

pessoa tem de si mesma representa, consequentemente, um dos fatores de maior 

influência na sua constituição psicológica. Esta imagem subjetiva, usualmente rotulada 

de autoconceito, é formada por muitas crenças, atitudes, impressões e perceções a 

respeito de si mesma. Desta forma, podemos conceptualizar o autoconceito profissional 

dos educadores como um construto que emerge do autoconceito pessoal dos sujeitos, da 

perceção acerca das apreciações que lhe são feitas pelos outros, sobretudo, os que lhe são 



 

45 

 

mais significativos no contexto profissional do seu próprio comportamento (Gondra, 

1981, referido por Oñate 1989).  

 De acordo com os pressupostos apresentados, o autoconceito profissional dos 

professores decorre essencialmente da sua interação com o meio tendo em conta a 

experiência de cada indivíduo. A formação dos professores e as suas vivências 

influenciam e podem determinar o seu autoconceito pessoal e profissional. Este 

autoconceito está, portanto, relacionado com várias e complexas facetas, tais como as 

relações com todos os elementos que constituem a comunidade educativa e com a 

sociedade. Um modo de avaliar, medir e analisar como o profissional da educação  se 

sente ou percebe o seu papel e as suas ações, ou ainda, a sua experiência profissional é a 

auto-eficácia. 

 

 

 A Autoeficácia 

 

 A auto-eficácia insere-se no presente estudo com o propósito de ser uma fonte de 

informação acerca das atitudes dos educadores de infância face à educação inclusiva. 

Este trabalho apresenta uma diversidade de crianças e famílias. De acordo com, a 

Declaração de Salamanca (1994), todas as crianças devem ter o apoio dos educadores de 

acordo com as suas diversidades pessoais, comportamentais e educacionais. As propostas 

dos educadores de infância devem respeitar, e promover, o desenvolvimento integral de 

todas as crianças com e sem necessidades especiais educativas. As salas de creche e de 

jardim-de-infância, devem ser um espaço, onde se individualizam os saberes e o processo 

de desenvolvimento das crianças onde os educadores se sentem habilitados a incentivar o 

“desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na 

sociedade como ser autónomo, livre e solidário” (Decreto-Lei nº 46/1986). 

 Albert Bandura (1986) ao publicar a obra, “Social Foundations of Thought and 

Action: A Social Cognitive Theory”. Estabelece-se, como fundador da Teoria Social 

Cognitiva, uma teoria do funcionamento humano que enfatiza o papel das crenças 

pessoais self-beliefs, e olha para os indivíduos como auto-organizados, proativos, 
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autorreflexivos e autorregulados em vez de organismos reativos à mercê das forças 

ambientais (externas) ou de impulsos escondidos (internas). Vê o pensamento e a ação 

humana como o produto da interação dinâmica de influências pessoais, comportamentais 

e ambientais (contextuais). Introduz o conceito de “determinismo recíproco”; interações 

de tripla reciprocidade entre fatores pessoais (cognição, afecto, e acontecimentos 

biológico), comportamentais e contextuais. A forma como as pessoas interpretam as suas 

ações e produzem informações, como alteram o seu contexto e os fatores pessoais, o que 

por sua vez, contribui para novas informações, que contribuem para alterar as suas ações 

futuras (Pajares, 2006). Também, Nogueira (2002) ao analisar as ideias de Bandura refere 

que, os fatores pessoais integram uma relação com o comportamento e com o meio, 

determinando-se reciprocamente. Logo, os indivíduos criam e são criados pelo contexto. 

São as crenças acerca de si próprios que permitem à pessoa o exercício da autogestão 

pessoal. 

 Panjares (2006) apresenta, quatro fontes ou origens, para as crenças da 

autoeficácia: 

 a) Experiências pessoais de domínio ou mestria (mastery experience) relacionadas 

com a experiência direta, sendo a fonte de informação mais poderosa sobre eficácia. Ao 

aferir os resultados das suas ações os indivíduos produzem interpretações que contribuem 

para a construção de crenças de eficácia. Naturalmente o sucesso aumenta as crenças de 

autoeficácia e vice-versa. 

 b) Experiência através de outros, vicariante (vicarious experience) são crenças 

construídas pela observação da performance de outros, de forma especial, com os pares 

(peer modeling – “if she can do it, so can I”). A experiência através dos outros torna-se 

menos forte do que a anterior é mais sensível quando jovens têm incertezas sobre as suas 

aptidões ou têm uma experiência anterior limitada. Envolvendo também a “comparação 

social” (social comparisons). 

 c) Persuasão verbal e social (Social persuasion), as crenças de autoeficácia são 

influenciadas pelas palavras e ações dos outros quer sejam intencionais ou acidentais. 

Estas palavras e ações podem ajudar, crianças, jovens e adultos, a exceder-se no esforço e 
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persistência necessária para serem bem-sucedidos ou serem poderosamente 

desmotivados. 

 d) Estados fisiológicos ou emocionais (physiological reactions) em geral: 

optimismo e bom humor estimulam a autoeficácia; depressão, desespero e desânimo 

diminuem-na. Como nos aspetos anteriores, não é a intensidade do indicador ou estado 

de espírito que é importante, mas a interpretação do indivíduo desse indicador ou desse 

estado de espírito. 

 A autoeficácia refere-se, então, à percepção pessoal da competência, que se 

projeta em comportamentos futuros baseada numa crença que o indivíduo tem acerca de 

si mesmo (Pedro, 2011). Para Schwarzer & Hallum (2008) a autoeficácia faz a diferença 

na ação do indivíduo enquanto uma influência sobre como este pensa, age e sente. 

Estando este relacionado com a sensação de competência, de facilidades no processo 

cognitivo e no desempenho em tomadas de decisão e realização. Assim, esta variável 

sociocognitiva (Barros & Barros, 1990) é uma ferramenta que possibilita uma 

compreensão sobre como serão as ações, quanto esforço estará envolvido nestas e por 

quanto tempo serão realizadas perante um obstáculo (Schwarzer & Hallum, 2008; 

Bandura, 1977). 

 O conceito de autoeficácia é atribuído enquanto um papel central para a realização 

duma análise em relação as mudanças no comportamento de um sujeito alcançadas ou 

pelo medo ou pela fuga, tendo essas mudanças seus valores alcançados devido aos 

motivos que as proporcionaram e que podem ser descobertos através da avaliação da 

autoeficácia do sujeito (Bandura, 1977). Portanto a avaliação da auto-eficácia 

correspondente as capacidades que um sujeito acredita ter para realizar as mudanças de 

comportamento ou para gerir o mesmo. Sendo que, neste processo de avaliação, o 

indivíduo precisa crer-se capaz para percepcionar as suas mudanças, e compreender que 

pode executar ações e atividades necessárias que influenciam o comportamento, dele e 

dos outros (Bandura, 1977). 

 Para Oliveira e Oliveira (1996) a crença de autoeficácia indica a avaliação que os 

educadores podem realizar acerca das suas capacidades para a docência, e portanto, é um 

modo de se perceber como o profissional da educação crê na sua influência no ensino e 
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aprendizagem das crianças. Quando as crenças de autoeficácia e os resultados obtidos 

diferem, é a crença que mais facilmente determina o comportamento (Pajares, 2006). Por 

isso, a autoeficácia é uma variável que quando inserida no contexto escolar, no processo 

de ensino, é visualizada como uma influência para o sucesso escolar ou para uma melhor 

realização escolar dos alunos (Barros & Barros, 1990; Oliveira & Oliveira, 1996; Pintrich 

& Schunck, 2006; Pedro, 2011). Nas escolhas, sem tirar o papel crítico do conhecimento 

e das capacidades, é enfatizada a interpretação invariável que as pessoas fazem do 

resultado dos seus empreendimentos e o julgamento sobre a qualidade do conhecimento e 

capacidades que possuem. Por esta razão se diz que as crenças pessoais sobre a 

realização e sucesso são em geral melhores preditores de escolhas, comportamentos e 

competências, do que aquilo que os sujeitos são realmente capazes de realizar. A 

autoeficácia do educador de infância é, portanto, uma influência ao modo deste agir, 

tanto como de levar as crianças a aprender à aprender (Folque, 2012). Relaciona-se com 

as funções de planificação de atividades, bem como, com o esforço, a persistência e o 

sucesso, pois o educador com uma baixa autoeficácia não persevera perante as crianças e 

as suas dificuldades, investindo poucos esforços para ser criativo, nos materiais, 

metodologias ou estratégias que possam ajudar as crianças a compreender melhor o 

assunto que está a ser abordado, enquanto, o educador de infância com alta autoeficácia 

não considera uma desilusão o facto de a criança estar a apresentar dificuldades no seu 

desenvolvimento e nas suas aquisições, e acredita que diferentes estratégias podem 

produzir melhores resultados, nesta ou naquela situação (Pintrich & Schunk, 2006). O 

que ressalva a ideia de que a autoeficácia do educador é muito importante, pois, um 

profissional da educação sentir-se motivado e não apresentando estigmas ou barreiras 

perante todas a diversidade de crianças que existe, representa uma mudança de atitude 

perante, e na, relação com os outros, agora e no futuro.  

 Segundo Schwarzer e Schmitz (1999) a autoeficácia, enquanto crença orientadora 

para o futuro, pode ser descrita como: o nível de competência que uma pessoa espera ter 

ou exibir numa determinada situação, envolvendo as influências das emoções e dos 

padrões que permitem as ações e pensamentos que correspondem ao controle que possui 

sobre os acontecimentos que decorrem, sendo estes de adversidade, temporários, ou de 
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controlo. A autoeficácia, só por si, não significa ser capaz de realizações por apenas 

acreditar que é capaz. O funcionamento competente exige harmonia entre crenças de 

autoeficácia, os conhecimentos e capacidades da pessoa. Contudo, estas crenças ajudam a 

determinar o que a pessoa fará com os conhecimentos e capacidades que tem. Para 

Bandura (1977) a hipótese é a de que as expetativas de eficácia pessoal determinam se o 

comportamento do sujeito será o de enfrentar com esforço, com dedicação e sustentação 

frente aos obstáculo e experiências aversivas ou não, contrariando sua ação e ficando sem 

envolver tempo e segurança a situação desafiante. O valor das crenças de autoeficácia em 

todos os aspetos da vida. São inúmeros, (ex.: pensar produtivamente, de forma auto 

debilitante, otimistamente ou o contrário, o esforço colocado numa atividade, a 

motivação e perseverança, a regulação do pensamento e do comportamento e a 

vulnerabilidade ao stress e à depressão). Daí que como consequência, estas crenças 

influenciem de forma poderosa o nível de realização atingido pelo indivíduo; e sejam 

determinantes nas escolhas e cursos de ação escolhidos (escolhendo atividades mais 

próximas das competências percecionadas e evitando as que não o são). Daí que sejam 

forças críticas na motivação e da solidez da aquisição dos conhecimentos e capacidades 

pessoais (Pajares, 2006).  

 Em síntese, segundo a Teoria Social Cognitiva de Bandura, as crenças de 

autoeficácia influenciam as escolhas e as ações dos indivíduos em todos os campos da 

sua vida. Quanto maior for a crença de eficácia, maior será o esforço, a persistência e a 

resiliência colocadas em prol da realização da atividades ou na concretização de 

determinados objetivos. As crenças de autoeficácia, também, influenciam o nível de 

stress e ansiedade que os indivíduos experienciam na realização de, determinadas, 

atividades. Consequentemente, as crenças de autoeficácia influenciam o nível de 

concretização em qualquer campo da vida das pessoas (Conceição, 2008, p.11). 

 

2.2 Educação de infância em Portugal 

“Pedagogo é aquele que é capaz de estimular os seus alunos a descobrir, a completar ou a 

desenvolver as aquisições do património cultural da sua comunidade.”  
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 “Educador é para mim aquele que é susceptível de se apresentar e de ser aceite como modelo de 

pessoa.” (João dos Santos, Ensaios sobre Educação II, pág. 275) 

 

 Embora este subcapítulo pretenda ser, simultaneamente, abrangente e conciso, no 

que diz respeito ao tema da educação de infância, não consegue representar tudo o que se 

conhece e sabe acerca deste tema, dada a imensa informação disponível.  

 Normalmente, a educação para a infância é proporcionada às crianças, no período 

compreendido entre os 0 e os 6 anos de idade, havendo, no entanto, diferenças muito 

significativas na importância dada à educação de infância em creche e em jardim-de-

infância.  

 Apesar da importância social que se dá ao impacto perdurável das condições em 

que ocorre o desenvolvimento da primeira infância, as preocupações acerca da 

modalidade de educação e dos cuidados para crianças com idades inferiores a três anos, 

têm pouca visibilidade em Portugal, não obstante, muito contribuírem para o seu 

desenvolvimento e bem-estar. No relatório da OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico) acerca da educação de infância em Portugal, reconhece-se 

que a abrangência de serviços para os bebés e crianças até aos três anos não está tão 

desenvolvida como aqueles que se destinam às crianças entre os três e os seis anos 

(Ministério da Educação, 2000). No mesmo relatório salienta-se, ainda, a ausência de 

dados disponíveis e credíveis sobre as modalidades formais e informais a que os pais 

podem recorrer para deixar os seus filhos entre os 4 meses e os 3 anos, enquanto 

trabalham, sendo que ainda persiste uma perceção social residual que considera a 

educação das crianças pequenas como um assunto privado que diz apenas respeito à 

família. Fazendo transparecer a ideia de que quanto mais nova é a criança mais essa 

perceção predomina. Hoje, contudo, deveriam ser inquestionáveis as grandes mudanças 

sociais, com especial destaque para o emprego feminino (das mães) que impedem que se 

continue a ter esta perceção. Onde ficarão confiadas as crianças após a licença de 

maternidade? E se, ao contrário do que alguns autores continuam a julgar desejável 

(Sroufe, 1990; Wagner & Tarkiel, 1994; referidos por Coelho, 2004), sendo cada vez 

mais frequente que as crianças pequenas não permaneçam com a sua mãe, a celeuma 
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acerca das formas de organizar os cuidados e a educação das crianças deverá centrar-se 

não só na organização de modelos que garantam a solução para as suas necessidades, de 

segurança física, afetiva e relacional, mas também às necessidades de desenvolvimento e 

de aprendizagem, tendo em consideração as necessidades, expetativas e significados 

conferidos pelas famílias. 

 Em Portugal, ao contrário do que sucede na grande maioria dos estados membros 

da União Europeia, a primeira dificuldade dos educadores de infância, relaciona-se com a 

inexistência, de uma política educativa que considere globalmente a infância, pelo menos 

no que se refere às crianças com idade inferior à entrada na escolaridade obrigatória 

(Coelho, 2004). 

 Segundo a autora, a Lei de Bases do Sistema Educativo, (Lei nº 46 de 

14/10/1986), exclui das modalidades de atendimento à primeira infância, ao definir como 

destinatários da “Educação Pré-Escolar” as crianças entre os 3 e os 5 anos, tendo 

consequências relevantes, quer sob a perspetiva organizacional e curricular, quer sob o 

ponto de vista social e cultural, uma vez que se salientam as funções assistenciais dessas 

modalidades, por oposição a uma conceção “educativa” relativamente às que se destinam 

às crianças com mais de 3 anos (2004). No que se refere, em especial, à organização dos 

cuidados e educação destinados às crianças entre os 0 e os 3 anos, são-lhe atribuídas duas 

grandes finalidades: “apoiar as famílias na tarefa de educação dos filhos; e proporcionar a 

cada criança oportunidades de desenvolvimento global, promovendo a sua integração na 

vida em sociedade” (Ministério da Educação, 2000, p. 40). Para atingir estas finalidades, 

segundo o Ministério da Educação, acomodam-se três objetivos específicos:  

1) “Proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças num clima 

de segurança afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar 

através de um atendimento individualizado”;  

2) “Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e de 

responsabilidades em todo o processo evolutivo das crianças”;  

3) “Colaborar de modo eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou 

deficiência, assegurando o seu encaminhamento adequado” (2000, p. 40). 
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 Apesar destes elementos, afigura-se interessante, sem o ser, que num relatório do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) de 2003, a propósito daquilo que designam de 

“práticas intencionalizadas para os 0-3 anos”, afirmarem que: 

 

“tem sido amplamente debatido o ‘erro político’ da última revisão da Lei de Bases do Sistema 

Educativo, em se não ter reconhecido e consagrado na lei que a educação começava aos 0 anos e 

não aos 3. Este facto tem criado distorções graves no processo de expansão da rede de 

atendimento para os mais pequeninos, gerando situações aberrantes, nomeadamente em IPSS, em 

que educadores de infância, na mesma instituição, recebem salários diferentes conforme exercem 

com o grupo etário dos 0 aos 3 anos ou com o grupo dos 3 aos 6 anos, e obrigando os 

profissionais que exercem em creche, por razões justificadas, a preferirem exercer em jardim-de-

infância” (p. 240).  

 

 Apesar do reconhecimento do que os autores deste relatório designam como “erro 

político”, com a nova Lei de Bases da Educação, discutida após o veto do Presidente da 

República, manteve-se o mesmo. 

   Já a educação pré-escolar, ou educação pré-primária, abrange a educação das 

crianças antes da sua entrada na escolaridade obrigatória. A institucionalização da mesma 

em Portugal é relativamente recente. Somente em 1973, a educação pré-escolar foi 

reconhecida de forma oficial. Foi também nesta altura que começaram a funcionar 

algumas escolas de formação de educadores, mas só em 1978/1979 é que foram criados 

jardins-de-infância oficiais do Ministério de Educação (M.E.) (Bairrão, et al., 1990; 

Grácio, 1998). Os serviços de atendimento à infância tutelados pelo Estado ficam, depois 

da publicação da Lei 5/73, distribuídos por dois Ministérios: o Ministério da Educação 

Nacional, que tinha à sua tutela as instituições para as crianças dos três aos seis anos, 

com funções educativas e compensatórias e o Ministério da Saúde e Assistência, para as 

crianças dos zero aos três anos, com funções essencialmente assistenciais e de guarda. 

Para estas crianças, tal como acontece até hoje nas salas de berçário, considerava-se não 

ser necessária a presença de educadores de infância. 

 As instituições dependentes do Ministério da Educação destinam-se apenas a 

crianças a partir dos três anos, não tendo sido definidas qualquer tipo de linhas 
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orientadoras, em relação às crianças com menos de três anos. Apesar disso, “ [...] a 

guarda destas crianças continuou a ser alvo de preocupação para a Segurança Social, 

continuando a ser organizados grupos de trabalho em colaboração com a Comissão da 

Condição Feminina. […] É assim planeada a criação de creches familiares, que 

consistem em grupos de amas residentes na mesma área geográfica, que deverão 

funcionar sob o enquadramento técnico de educadores de infância. Este projecto veio a 

ser posteriormente formalizado, começando em 1985 a desenvolver-se em algumas zonas 

do país” (Cardona, 1997, p.85). 

 Segundo Grácio (1998), o papel do jardim-de-infância é o de responder/facilitar 

aspetos do desenvolvimento infantil, sobretudo nas áreas afetiva e de integração social 

das crianças, bem como o de possibilitar momentos de ensino/aprendizagem que 

preparem as crianças para a etapa seguinte - o ensino básico. 

Deste modo, as crianças são estimuladas - através de atividades lúdico-

pedagógicas - a exercitar as suas capacidades motoras, sociais e cognitivas, a fazer 

descobertas e a iniciar o processo de alfabetização. Para Formosinho, existe um consenso 

alargado, no que concerne aos primeiros seis anos de vida como uma etapa “decisiva da 

formação individual e social” (1996, p. 25). É um momento de estruturação e formação 

do seu pensamento, da afetividade e do relacionamento com os outros. 

O papel dos educadores de infância não é uno, é uma variedade de papéis que 

passam pelo facilitar o desenvolvimento das crianças, dar orientação e apoio emocional, 

gerir as crianças e os outros adultos, fazer a mediação nos contatos entre pares e ensinar. 

A ênfase que se pode dar a um papel em prejuízo de outro e a importância que lhes 

atribui podem variar com a qualidade e os objetivos do modelo pedagógico utilizado, a 

idade das crianças, a formação, a filosofia de ensino e a experiência dos educadores 

(Howes & Hamilton, 2010). Ao nível da dimensão profissional, social e ética, o Decreto-

Lei n.º 240/2001, relativo ao perfil geral de desempenho profissional do educador de 

infância e dos professores dos ensinos básico e secundário no ponto 2, alínea c), consigna 

o apelo para “ fomentar o desenvolvimento da autonomia dos alunos e a sua plena 

inclusão na sociedade, tendo em conta o caráter complexo e diferenciado das 

aprendizagens escolares como necessidade e direito de todos para o seu desenvolvimento 
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integral”. As crianças aprendem, também, através das suas próprias experiências e 

descobertas; o papel dos adultos é o de “apoiantes do desenvolvimento” (Hohmann, 

1997, p.27). Sendo assim, o objetivo primordial, dos educadores, deverá ser o 

encorajamento à aprendizagem ativa sobre a aprendizagem própria das crianças. Estas 

devem interagir e manipular variados materiais, ideias, acontecimentos, pessoas de forma 

a construir a sua realidade. Os adultos devem observar, interagir com elas, para 

conseguirem entender e descobrir a forma como estas pensam, raciocinam e agem. 

As funções do adulto, do educador de infância são, pois, o de organizador dos 

espaços ambientais, de rotinas estáveis e securizantes, de encorajador de ações 

intencionais, de mediador de resolução de problemas e de incentivador de reflexão verbal 

das crianças, estabelecendo um clima interpessoal apoiante e planeando experiências 

interessantes e pertinentes para o seu grupo: “Quando a educação é baseada na 

experiência e a experiência educativa é vista como um processo social … o professor 

perde a posição (…) de ditador das atividades do grupo e assume a de líder.” (Hohmann 

cita Dewey, 1997, p. 33). Segundo Niza (2012, p. 207), o perfil dos educadores, “ 

sustentam este sistema de educação pré-escolar se assumem como promotores da 

organização participada da cooperação; animadores cívicos e morais do treino 

democrático; auditores ativos que provocam a livre expressão e a atitude crítica. Mantêm 

e estimulam a autonomização e responsabilização de cada educando no grupo de 

educação cooperada”. A experiência pessoal tem, também, a maior relevância no 

desempenho da função de educador. Kartz, num trabalho intitulado “Onde está a 

Educação de infância como profissão?” (1985), propõe as seguintes caraterísticas para 

uma profissão: necessidade social, altruísmo, distância do cliente, quadros de referência 

para a prática, formação prolongada, saber especializado e, finalmente, existência de um 

código ético. 

Como necessidade social, entende-se o reconhecimento da função dos educadores 

de infância na sociedade enquanto profissionais e especialistas em questões da infância. 

Por altruísmo compreende-se uma profissão que só existe na medida em que tenha como 

centro o serviço aos outros e, neste caso, o serviço às crianças e às suas famílias. Já o 

caráter ético do profissional docente exerce-se e legitima-se em função do bem da 
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criança. A distância do “cliente” consegue-se ao ser, simultaneamente, responsável mas 

capaz de estabelecer um saudável afastamento por se saber que, nem as crianças nem as 

famílias, são propriedade do educador, e que se pode servir/apoiar/ajudar melhor na 

dimensão em que cada um se souber colocar no seu papel de profissional da educação e 

não no de mãe ou pai. 

Há cinquenta anos, talvez se pudesse pensar, que seria possível ser-se profissional 

da infância com apenas algum jeito, muita dedicação e uma formação centrada no 

conhecimento das etapas do desenvolvimento infantil. Sabemos agora, no entanto, que, 

se desejamos potenciar a nossa intervenção junto das crianças para promover o seu 

desenvolvimento, só uma formação prolongada e centrada num conhecimento 

interdisciplinar (psicologia, pedagogia, sociologia da infância, antropologia, etc.) poderá 

preparar para o exercício de uma profissão cada vez mais complexa perante os constantes 

desafios dos anos cruciais da pequena infância e atendendo também à diversidade social, 

económica, emocional e às expetativas colocadas pelas famílias (Kartz, 1985). Já Santos 

(2007), referindo-se às bases para uma educação pré-escolar democrática, enuncia que o 

professor/educador deverá ter conhecimentos de psicologia, pedotécnica, aliados à 

cultura geral (nomeadamente história, ciências naturais, português, etc.), sendo também 

indispensável possuir uma boa preparação ginástica, musical, aliada à dança rítmica. 

Outras qualidades especiais a ter são, a afabilidade, a naturalidade, bondade, perceção 

rápida e articular corretamente. Todas estas caraterísticas poderão parecer de grande 

exigência e qualidade, mas esta é uma profissão única e inigualável. 

A profissão de educador de infância, para existir, necessita também de um código 

ético, um conjunto de princípios orientadores da e para a ação, como que a clarificação 

de um conjunto de valores que orientam a prática e que são assumidos pelo coletivo. 

Quanto maior é o risco de prejudicarmos os nossos “clientes”, mais premente se deve 

tornar um código ético, já que as ações individuais dos educadores afetam, de forma 

decisiva, a vida de outras pessoas. 

Cunha (1996, citado por Kartz 1985), ao refletir sobre a deontologia da profissão 

docente, afirma a existência de uma deontologia do passado, do presente e do futuro, mas 

descreve-as de forma diferente entre si. A deontologia do passado baseia-se na “moral”, 
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fala do educador ao serviço da verdade, da ciência, do educador como modelo de virtude 

(honestidade, integridade de vida, cumprimento do dever – pontualidade, assiduidade, 

seguimento de normas). A deontologia do presente desenvolve-se à sombra da “justiça”, 

constituindo-se os direitos dos profissionais como a base da ação educativa. Ou seja, se, 

por um lado, os educadores estão ao serviço da melhoria social, é também importante a 

sua realização pessoal, que engloba a dignificação do exercício das funções profissionais. 

Para Katz, um educador maltratado corre o risco de se tornar um educador maltratante. 

Tal realidade verificou-se a partir de 25 de abril de 1974, com as negociações sobre 

salários, condições de trabalhos mais justas, estabelecimento de regalias e promoções na 

carreira. Era importante o seu reconhecimento enquanto profissionais da infância e não 

como “missionários” da pedagogia. Atualmente vive-se, uma situação crítica no que 

respeita à justiça para com os professores em geral. Por último, Cunha (1996, citado por 

Kartz 1985) aponta-nos a ética da deontologia do futuro, em que se está a ultrapassar o 

binómio direitos/deveres para se entrar no plano das responsabilidades: responsabilidades 

perante si próprio, perante o outro (os outros) e perante a sociedade. O plano da 

responsabilidade carece de quem conheça e “re-conheça” (no sentido de voltar a 

conhecer) o outro com todas as suas especificidades, qualidades e dificuldades e não 

apenas aceitando-o de forma mais ou menos paternalista. Esta deontologia coloca os 

profissionais da educação de infância numa vida profissional a partir de dentro, num 

caminho pessoal e único pelo interior de si próprios e na relação com o outro (Kartz, 

1985). 

Mais tarde, a publicação da Lei-Quadro para a educação pré-escolar (Lei n.º5/97), 

bem como a definição e publicação das Orientações Curriculares para a educação pré-

escolar, que se reporta à expansão das redes pública e privada e ao apoio à formação 

inicial e contínua de educadores de infância, são exemplos de mudanças com efeitos 

positivos relevantes no sistema educativo português. 

Em relação à publicação das linhas de orientação curricular, existia, por parte dos 

educadores de infância portugueses, uma grande expetativa de que as orientações 

curriculares pudessem servir de referência, consolidando os modelos pedagógicos 

existentes, mas permitindo, para além de qualquer modelo específico o seu 



 

57 

 

enquadramento nas práticas desenvolvidas, e possibilitando a criação de novas práticas, 

sobretudo a partir do início da década de 1990 (Vasconcelos & Moita, 1990; referido por 

Vasconcelos 1990). A ideia da existência de linhas orientadoras foi assumida por 

investigadores da área da educação. 

Na mesma altura, avançou-se com um conjunto de iniciativas em termos de 

políticas para a educação de infância, como a criação de um Gabinete para a Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar «GEDEP», bem como a publicação da Lei-

Quadro para a educação pré-escolar e a publicação das orientações curriculares para a 

educação pré-escolar. Estas medidas decorreram da prioridade que o Governo vigente em 

1995 conferiu à expansão e desenvolvimento da educação pré-escolar, entendida como 

primeira etapa da educação básica e ainda do reconhecimento de que o Estado deveria 

assumir um novo papel “garantindo a democratização e universalização da mesma e 

reforçando o primado da função educativa na educação pré-escolar” (Vasconcelos, 2000, 

p. 97). 

Especificamente, em relação às orientações curriculares (Ministério da Educação, 

1997), a opção pelo estabelecimento de linhas de orientação curricular foi determinada 

por dois motivos: pela preocupação em elaborar uma proposta que honrasse a tradição 

cultural pedagógica existente na educação pré-escolar e pela intenção de que as 

orientações curriculares não conduzissem a uma uniformização das práticas. Estas 

preocupações haviam sido, também, já enunciadas no parecer do Conselho Nacional de 

Educação sobre a educação pré-escolar, de 1994 (CNE, 1994). As orientações 

curriculares foram, na altura, assumidas como um documento orientador mas não 

prescritivo, tendo-se constatado a importância dos educadores agirem como gestores do 

seu próprio currículo. A opção pela organização de orientações curriculares foi 

justificada por estas se distinguirem “da [concepção] de programa, diferenciando-se de 

algumas concepções de currículo pela sua abertura e abrangência, ou seja, incluírem a 

possibilidade de fundamentar diversas opções educativas e, portanto, vários currículos” 

(Silva, 1996, p. 45). Esse documento foi criado para que se pudesse constituir como um 

importante suporte para os educadores, funcionando como apoio no processo de decisão 

sobre as suas práticas, na explicitação da intencionalidade pedagógica e educativa e ainda 
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na avaliação do processo educativo (Silva, 1996). Trata-se pois, de um documento 

destinado a apoiar o trabalho dos educadores, não como uma antevisão de aprendizagens 

a serem, obrigatoriamente, realizadas pelas crianças mas, sobretudo, com as práticas 

centradas na criança, em que o educador permanece como gestor do currículo (Silva, 

1996). 

Ainda que, as orientações curriculares preveja, o desenvolvimento do processo 

educativo seja da responsabilidade do educador, propõe-se o desenvolvimento de práticas 

educativas centradas na criança e enquadrada num determinado contexto cultural e social, 

como detentora de saberes, experiências e uma história. Fica, assim, instituído como base 

“o reconhecimento da criança como sujeito do processo educativo – o que significa partir 

do que a criança já sabe e valorizar os seus saberes como fundamento de novas 

aprendizagens” (Ministério da Educação, 1997, p. 14). 

 Apesar de a Educação Pré – escolar contar já, com trinta e sete anos de existência 

de rede pública, tem vindo, a registar-se ao longo destes anos uma lenta evolução, apesar 

de, serem tomadas algumas medidas políticas de expansão a gerarem um aumento 

significativo de frequência. Com a publicação de legislação específica, já mencionada 

anteriormente, a Lei – Quadro da educação Pré-escolar, que veio reconhecer esta valência 

como a primeira etapa da educação básica. Embora, tal reconhecimento continua a 

constatar-se uma sucessiva desvalorização por parte dos sucessivos governos no que se 

refere à valência que acolhe as crianças com idades inferiores a três anos, por grave 

lacuna no sistema educativo. 

 Muitos educadores de infância, docentes de educação e algumas instituições não 

concordam inteiramente com o que a Lei enuncia, já que esta Lei continua a referir-se à 

educação pré-escolar, quando se utiliza o termo, educação de infância, só contemplando 

as crianças a partir dos três anos até à idade de ingresso no ensino básico, não 

considerando a função educativa das instituições de atendimento às crianças com menos 

de três anos. Este esforço de investimento na educação pré-escolar nos últimos anos 

atendendo à educação e ao bem-estar das crianças em Portugal, não podendo nem 

devendo negligenciar a faixa etária dos zero aos três anos, ainda não assumida pelo 

Ministério da Educação e Ciência.  
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 A educação de infância inicia-se aos zero, e não, aos três anos e para a OCDE é 

uma das prioridades que deve ser assumida pelo Estado Português. Segundo o relatório 

do estudo temático da OCDE sobre Educação e Cuidados para a Infância em Portugal 

(OCDE, 2000), persiste a necessidade de uma estratégia governamental para que, o 

Estado, crie condições para a existência de estabelecimentos públicos acessíveis e de 

qualidade no atendimento às crianças em idade de creche. Com a necessidade de prestar 

apoio às famílias, àquelas a quem se coloca a necessidade de conciliar as suas 

responsabilidades profissionais e familiares. 

 

2.2.1 Educadores de infância 

“ Os professores (…) têm é de aprender a conhecer os alunos, e aprender com eles a 

construir as suas aprendizagens, que seria o equivalente a construir a sua saúde” (Niza, 2012, p. 

19). 

 

Todo o trabalho humano contém saberes que só a escola pode proporcionar. Os 

professores são agentes determinantes do desenvolvimento económico e social das 

sociedades. No entanto, contrariamente a esta situação, o mal-estar e a desmotivação dos 

docentes nunca foram tão sentidos como hoje (Niza, 2012). A profissionalidade docente 

tem por base um conjunto estruturado e articulado de saberes, saberes-fazer e atitudes 

que exigem uma formação profissional ao longo do tempo, e de exercício profissional 

dos educadores (Estrela, 2001, referida por Parente, 2004). Vários foram os fatores que 

contribuem e contribuíram para o desenvolvimento e a necessidade de formar bons 

cidadãos, na educação, em todos os níveis de ensino. De entre alguns fatores, destacam-

se a redução da taxa de mortalidade infantil, a industrialização e urbanização crescente, 

instigando grandes mudanças na organização da sociedade quanto à produção de bens de 

consumo, tal como na estrutura e organização da família (Spodek & Brown, 2010). Desta 

forma torna-se compensador investir nas crianças.  

Relacionado com o investimento feito nas crianças, e facto relativamente recente, 

é a história da existência deste grupo de profissionais. O seu início, nas várias 

modalidades e contextos de atendimento, surgiu em Portugal como função de assistência, 
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com a criação das Misericórdias, pela Rainha D. Leonor (1458-1525), fundamentalmente 

com a componente assistencial, proteção, acolhimento e formação rudimentar, e de 

combate à pobreza que prevalece, ainda hoje, nas Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, grande parte delas tutelada pela igreja católica. Foi ainda da 

necessidade de as mulheres trabalharem fora de casa que surgiu a preocupação com 

instituições para a infância, - a correspondente formação de educadoras de infância - e a 

preocupação dos psicólogos com o desenvolvimento infantil. O Decreto-Lei de 10 de 

fevereiro de 1890 referindo algumas normas de proteção à maternidade da mulher 

trabalhadora, que obrigava cada fábrica com mais de cinquenta operárias a criar uma 

creche, orientando a sua atividade para uma proteção da saúde infantil. 

Os primeiros jardins-de-infância foram criados no século XIX, por iniciativa de 

um grupo de inteletuais. De facto, a questão da educação de infância surge associada à 

ideia de uma classe média cada vez mais educada. Daí a criação, em 1882, em Lisboa, do 

primeiro jardim-de-infância Froebel, como forma simbólica deste interesse pela educação 

de infância. Simultaneamente, um grande pedagogo e poeta português, João de Deus e o 

seu filho João de Deus Ramos, desenvolveram um método de iniciação à leitura e através 

de escolas móveis deram origem à rede privada de jardins-de-infância.  

O Decreto-Lei n.º 8, de 24 de dezembro de 1901, previa a nível oficial, a criação 

de escolas infantis para as crianças dos 4 aos 6 anos. Mais tarde, o Estado Novo veio 

entregar o ensino infantil à Obra das Mães pela Educação Nacional. O ensino infantil 

oficial foi, de forma progressiva, eliminado dando lugar a uma clara delimitação entre o 

oficial e o privado, mais lucrativo, que continuou a desenvolver-se, particularmente 

através da colocação das educadoras de infância formadas em escolas privadas ligadas à 

igreja católica (Instituto de Educação Infantil,1954; Escola de Educadoras de Infância 

Maria Ulrich, 1954; Escola de Educadoras de Infância de Nossa Senhora da Anunciação, 

1963; Escola de Educadoras de Infância Paula Frassinetti, 1963 e a Escola João de Deus, 

1943). 

No pós-25 de abril de 1974, mais concretamente em 1977, o Ministério de 

Educação criou o ano preliminar ao ensino primário, colocando professores do 1.º ciclo 

em salas destinadas a crianças de 5 anos e inseridas em escolas do 1.º ciclo, sendo, 
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posteriormente, elaborado e publicado o Estatuto dos Jardins-de-infância (Decreto-Lei n.º 

542/79, de 31 de dezembro). Apesar de todos os avanços da sociedade portuguesa desde 

1974, apesar também, de os direitos das mulheres terem sido consignados na constituição 

de 1976 e revistos em 1977 (artigo 59.º) na conjugação entre a vida familiar e a vida 

profissional, onde a mulher continua a ser a figura principal na guarda, responsabilidade 

e na educação formal das crianças, prevalece uma preocupante falta de políticas, reais 

serviços concretos de proteção à infância e à maternidade, principalmente para as 

crianças até aos 3 anos de idade. 

Desde 1995 que as políticas de desenvolvimento do Governo e da sociedade civil 

têm dado uma atenção específica à expansão da educação de infância no nosso país, 

sempre com uma perspetiva de educação e formação ao longo da vida e de redução das 

desigualdades sociais, bem como o alargamento e expansão da educação pré-escolar, 

afirmadas como prioridade nacional.   

A Lei-Quadro para a Educação Pré-Escolar, de 1997, assim como o Despacho n.º 

5220/SEEI/97 que define e publica as “Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar” constituem o quadro de referência comum a todos os educadores de infância, 

que têm como objetivo comum, independentemente do modelo pedagógico utilizado pelo 

estabelecimento/educador, garantir aprendizagens significativas às crianças. Estão 

assentes nos seguintes fundamentos que se devem articular entre si:  

a) O desenvolvimento da criança e a aprendizagem como vertentes 

indissociáveis; 

b) O reconhecimento da criança como sujeito do processo educativo; 

c) A valorização dos saberes da criança, como fundamento de novas 

aprendizagens; 

d) A articulação articulada do saber; 

e) A exigência de resposta a todas as crianças, o que pressupõe uma 

pedagogia diferenciada, centrada na cooperação 

Na Lei-Quadro para a educação pré-escolar, no artigo 2.º, como principio geral “a 

educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo da educação ao 

longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve 
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estabelecer estreita cooperação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado 

da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e 

solidário”. No seu artigo 10.º, alínea c), afirma que um dos objetivos da educação pré-

escolar “é contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o 

sucesso da aprendizagem”. 

Uma das medidas importantes, em termos de igualdade de direitos das crianças, 

seria o tornar a educação pré-escolar obrigatória para todas as crianças, para que, de 

facto, tivessem a mesma igualdade de oportunidades. Como refere Santos (2007, p. 78), o 

mais importante “é o que está antes da escola ou fora dela. Só quando a escola for tudo, o 

que está dentro e fora do edifício escolar, é que estarão salvaguardados os interesses da 

criança e dos familiares”. 

Posteriormente, com a publicação do Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de agosto, é 

aprovado o perfil geral de desempenho profissional do educador de infância e dos 

professores dos ensinos básico e secundário, onde são referenciadas a organização dos 

cursos de formação inicial, assim como a certificação da respetiva qualificação 

profissional para a docência destes profissionais. 

Na publicação do Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de agosto, são definidos, ainda, 

os perfis específicos de desempenho profissional do educador de infância e do professor 

do 1.º ciclo do ensino básico. 

Com a publicação da Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007 (Ministério da 

Educação / Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular), integram-se, 

também, os princípios sobre a organização curricular, procedimentos de avaliação na 

educação pré-escolar, as questões relacionadas com a organização e a gestão da 

Componente de Apoio à Família e da articulação entre o pré-escolar e o 1.º ciclo do 

ensino básico. O trabalho desenvolvido com as famílias e a comunidade tem vindo, desta 

forma, a progredir e evoluir. 

Em 2012, pela voz de Isabel Alçada (Ministra da Educação), o programa do XVIII 

Governo Constitucional na área da Educação define como objetivos prioritários a 

concretização de uma educação pré-escolar, básica e secundária de qualidade para todos 

e a valorização da escola pública como instrumento para a igualdade de oportunidades. O 
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projeto “Metas de Aprendizagem” insere-se na Estratégia Global de Desenvolvimento do 

Currículo Nacional que visa assegurar uma educação de qualidade e melhores resultados 

escolares nos diferentes níveis educativos. Tudo isto se concretiza no estabelecimento de 

parâmetros que definem de forma precisa e escalonada as metas de aprendizagem para o 

pré-escolar. Corresponde a resultados da investigação nacional e internacional sobre 

padrões de eficácia no desenvolvimento curricular que recomendam este tipo de 

abordagem.  

Para a educação pré-escolar, as Metas de Aprendizagem dividem-se em seis áreas: 

Conhecimento do Mundo, Expressões, Formação Pessoal e Social, Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita, Matemática e Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Dentro da área de “Conhecimento do Mundo”, enquadra-se o início das 

aprendizagens das diferentes ciências naturais e humanas, no sentido do desenvolvimento 

de competências essenciais para a estruturação de um pensamento científico cada vez 

mais elaborado, que permita à criança compreender, interpretar, orientar-se e integrar-se 

no mundo que a rodeia. Esta área foi, subdividida em três domínios: 1) Localização no 

espaço e no tempo; 2) Conhecimento do ambiente natural e social;  e 3) Dinamismo das 

inter-relações natural/social. 

Na apresentação das metas para as “Expressões”, baseiam-se nas Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar integrando, as Expressões Motora, Plástica, 

Musical e Dramática, que surge com a designação de “Expressão Dramática/Teatro”. 

Acrescenta-se ainda a Dança que nas orientações curriculares, surge na intersecção das 

Expressões Musical e Motora e que, como todas as outras formas de Expressão, deve ser 

vista numa perspetiva integrada. No entanto, e na intenção de facilitar a continuidade 

com os ciclos seguintes, as Expressões ditas “artísticas” – Plástica, Musical, 

Dramática/Teatro e Dança, estão estruturadas de acordo com os mesmos quatro domínios 

em que assenta o desenvolvimento das competências em “Literacia nas Artes” no Ensino 

Básico: 1) Apropriação das linguagens elementares das artes, 2) Desenvolvimento da 

capacidade de expressão e comunicação, 3) Desenvolvimento da criatividade e 4) 

Compreensão das artes no contexto. Com estes domínios cruzam-se três subdomínios, 

que os complementam e especificam: 1) Experimentação e Criação, 2) Fruição e Análise, 
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e 3) Pesquisa. Por sua vez, na organização da Expressão Motora são utilizadas as 

designações empregues para a Educação Físico Motora do 1º ciclo do Ensino Básico. 

A definição de metas finais para a área da Formação Pessoal e Social, integra-se 

no espírito com que esta área é apresentada nas Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar, que a diferenciam pela sua importância e intencionalidade próprias, embora 

reconhecendo-a como área transversal e integradora, que se inscreve em todas as outras. 

Contudo, ao estabelecer algumas aprendizagens essenciais a realizar durante a educação 

pré-escolar, para que cada criança possa continuar a aprender ao longo da vida “tendo em 

vista a plena inserção na sociedade como ser autónomo livre e solidário”, estas 

aprendizagens situam-se num processo em construção, que está intimamente relacionado 

com o tipo e a qualidade de experiência de vida em grupo que são proporcionados no 

jardim-de-infância e com o modo como são abordados os diferentes conteúdos e 

organizadas as atividades. 

Como metas englobadas na Linguagem Oral e Abordagem à Escrita, pretende-se 

que, no final da educação pré-escolar, as crianças mobilizem um conjunto de 

conhecimentos linguísticos determinantes na aprendizagem da linguagem escrita e no 

sucesso escolar. Pela sua importância, salientam-se a capacidade de interacção verbal, a 

consciência fonológica e a manifestação de comportamentos emergentes de leitura e de 

escrita. 

Com o mesmo princípio, é precocemente que as crianças começam a construir a 

sua relação com a Matemática, aspeto fundamental no desenvolvimento das 

aprendizagens futuras. A matemática está presente nas brincadeiras das crianças, cabendo 

ao educador um papel crucial, nomeadamente: no questionamento que promove; no 

incentivo à resolução de problemas e encorajamento à sua persistência; no proporcionar 

acesso a livros e histórias com números e padrões; no propor tarefas de natureza 

investigativa; na organização de jogos com regras; no combinar experiências formais e 

informais utilizando a linguagem própria da Matemática (“o mesmo número que…, a 

mesma forma que…, esta torre é mais alta que…”). Assim, no dia-a-dia de uma sala do 

pré-escolar, existem inúmeras oportunidades para trabalhar a matemática e a resolução de 

problemas. Estas metas servem como um referencial para educadores e professores de 1.º 
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ciclo. Estão organizadas por temas e é pressuposto que as capacidades transversais, e em 

especial a resolução de problemas, se desenvolvam de modo integrado nos diferentes 

temas. 

Por último, temos a proposta de meta Tecnologia de Informação e Comunicação, 

que foi acrescentada por ser uma área transversal a toda a educação básica e que, dada a 

sua importância atual, será uma vantagem, se iniciada precocemente. Neste sentido, 

decidiu-se organizar estas metas em articulação estreita com as quatro áreas de 

competência em TIC: 1) Informação – Capacidade de procurar e de tratar a informação 

de acordo com objectivos concretos: investigação, selecção, análise e síntese dos dados; 

2) Comunicação – Capacidade de comunicar, interagir e colaborar usando ferramentas e 

ambientes de comunicação em rede como estratégia de aprendizagem individual e como 

contributo para a aprendizagem dos outros; 3) Produção – Capacidade de sistematizar 

conhecimento com base em processos de trabalho com recurso aos meios digitais 

disponíveis e de desenvolver produtos e práticas inovadoras; e 4) Segurança – 

Capacidade para usar recursos digitais no respeito por normas de segurança. 

As metas de aprendizagem funcionam simultaneamente com as orientações 

curriculares, como estratégias ou linhas orientadoras de ação e avaliação para os 

educadores de infância. 

 

2.2.2 Desenvolvimento profissional dos educadores de infância 

“Educar é oferecer-se como modelo. O modelo educativo vale mais por aquilo que é do que por 

aquilo que sabe. O modelo educativo só funciona na autenticidade” (Santos, 2007, p.280). 

 

Num ensaio sobre a função docente, Roldão (citada por Niza, 2012) refere-a como 

aquela “que promove intencionalmente a aprendizagem de alguma coisa por outros”, 

centrando esse trabalho num conjunto de fatores de identificação e experiência de 

formação. Aclara a sua perspetiva da seguinte forma: 

“O professor profissional – como o médico ou o engenheiro nos seus campos específicos 

– é aquele que ensina não apenas porque sabe, mas porque sabe ensinar. E saber ensinar é ser 

especialista dessa complexa capacidade de mediar e transformar o saber conteudinal curricular 
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(isto é, que se pretende ver adquirido, nas suas múltiplas variantes) – seja qual for a sua natureza 

ou nível – pela incorporação dos processos de aceder a, e usar o conhecimento, pelo ajuste ao 

conhecimento do sujeito e do seu contexto, para lhe adequar os procedimentos, de modo que a 

alquimia da apropriação ocorra no aprendente – processo mediado por um sólido saber científico 

em todos os campos envolvidos e um domínio técnico-didático rigoroso do professor informado, 

por uma contínua postura meta-analítica, de questionamento intelectual da sua ação de 

interpretação permanente e realimentação contínua. Aprende-se e exerce-se na prática, mas numa 

prática informada, alimentada por velho e novo conhecimento formal, investigada e discutida 

com os pares e com os supervisores – ou, desejavelmente, tudo isto numa prática coletiva de 

mútua supervisão e construção de saber interpares” (p.592). 

 

Por todo o exposto, para os educadores de infância, a conclusão da formação 

inicial e o início do desempenho da sua atividade profissional coincide com um momento 

de grandes transformações. Na sua grande maioria, é nesta altura, que experimentam, 

pela primeira vez, ter um grupo de crianças à sua inteira responsabilidade e é quando são 

confrontados com dúvidas, angústias, tanto dos pais das crianças do grupo, das crianças, 

bem como com as suas próprias. Para um profissional da educação, não é suficiente que o 

educador “goste de crianças”, mas é preciso que se sinta bem com elas e que consiga 

observar a sua própria intervenção, ver como reage, como responde a uma solicitação ou 

pedido de comunicação da criança, que consequência tem nelas o facto de não se ter em 

conta o seu ponto de vista ou de se apresentar uma resposta inconsistente às suas 

solicitações (Leavitt, 1994, citado por Coelho, 2004). 

Assim, para Belo, Almeida, Leandro e Portugal (1997), o desenvolvimento 

profissional dos educadores de infância poderá vir a ser considerado como um processo 

dinâmico de aprendizagem, em construção permanente, onde os conhecimentos e 

experiências anteriores funcionam como suporte de uma prática e reflexão que originará 

mudanças ao nível da representação do que é ser educador de infância, das suas práticas, 

da satisfação profissional e das perspetivas de carreira.  

Segundo Katz (1993), podem-se considerar pelo menos quatro estádios de 

desenvolvimento para os educadores de infância, onde, de acordo com o nível de 
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desenvolvimento profissional, é possível identificar um conjunto de preocupações, 

interesses e necessidades de formação semelhante. 

No Estádio 1, Sobrevivência, que pode durar até ao final do primeiro ano de 

experiência profissional, a maior preocupação é se consegue sobreviver. As 

responsabilidades inerentes ao grupo de crianças imaturas e os encontros com os pais 

provocam ansiedade ao educador de infância. O desfasamento entre a teoria e a prática 

do trabalho, enquanto profissional, intensificam sentimentos de incompetência e de falta 

de preparação para a ação. Durante esta etapa, o educador de infância necessita de grande 

apoio, compreensão, e do encorajamento de alguém que o tranquilize, lhe forneça pistas 

de orientação e conforto. Necessita, também, de aprender competências específicas e de 

ir adquirindo conhecimentos mais complexos relativos ao comportamento infantil. Neste 

estádio, o educador iniciante adquire uma informação básica de como são as crianças e o 

que prever delas.  

No Estádio 2, Consolidação, até cerca do final do primeiro ano de trabalho, o 

educador já tomou consciência que pode sobreviver à profissão e poderá então consolidar 

os conhecimentos e a experiência adquiridas ao longo do primeiro ano e diferenciar e 

estabelecer tarefas e competências para continuar o seu trabalho. Neste estádio, o 

educador já identifica casos específicos de crianças cujo comportamento, processo de 

interação com os outros, linguagem, (áreas de desenvolvimento), é diferente do padrão 

“normativo” que conhece. Será importante recolher o máximo de informação disponível, 

sobre as várias caraterísticas específicas de cada criança, concretamente, bem como, de 

algumas problemáticas relacionadas com a infância ou com o desenvolvimento infantil. 

Para reduzir alguns sentimentos de incompetência e frustração, o diálogo e a partilha com 

os seus pares pode ajudar. Simões, (1996), destaca a importância das experiências 

adquiridas nos primeiros anos de exercício profissional, pois estas, vão apoiar os 

educadores na estruturação e socialização profissional. Em que o educador adquire, 

conhecimentos sobre as atitudes, interesses e quais os valores a integrar próprios do seu 

grupo profissional. 

Em relação ao Estádio 3, Renovação, que ocorre durante o terceiro ou quarto ano 

de trabalho, o educador começa a sentir necessidade de inovar, de fazer diferente, 
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aumentando a sua necessidade de ideias recentes e inovadoras que considera serem as 

mais estimulantes. Nesta fase apreciam os encontros com outros profissionais que 

utilizam outras metodologias pedagógicas, bem como manifesta interesse em aprender 

com especialistas de distintas áreas do desenvolvimento, sejam em situações formais ou 

informais. 

Alguns educadores podem atingir o Estádio 4, Maturidade em regra no espaço de 

três, quatro ou cinco anos. Nesta altura, o educador já se assumiu, ele próprio, como 

educador. A sua preocupação histórica e filosófica em relação à educação, às crianças e 

às sociedades com a experiência acumulada até então representam a direção a tomar no 

futuro. 

Quadro 2 - As questões típicas de cada estádio de desenvolvimento  

Estádio de 

Desenvolvimento 
Questões 

Necessidades de 

formação 
 

Estádio 1: 

Sobrevivência 

 

• Será que vou ser capaz de chegar ao fim do dia e sem perder 

nenhuma criança? 

• Será que vou chegar ao fim da semana? Até às próximas 

férias? 

• Será que vou ser capaz de fazer este trabalho dia após dia? 

• Será que vou ser aceite pelos meus colegas? 

Apoio no terreno e 

assistência técnica 

0 

1 ano 

* 

Estádio 2: 

Consolidação 

• Como posso ajudar urna criança tímida? 
Apoio no terreno, 

acesso a especialistas, 

conselhos de colegas, 

consultores, 

orientadores 

2 

anos 

• Como posso ajudar urna criança que me parece não estar a 

aprender? 

• Como devo lidar com uma criança que é dependente de mim? 

 

  

• Perguntas sobre novas experiências: 

• Quem está a fazer o quê? 

• Onde? 

• Quais são alguns dos novos materiais, técnicas, abordagens e 

ideias? 

  

Conferências, 

Associações 

Profissionais, jornais, 

revistas, filmes, 

visitas para 

demonstração, centros 

de professores 

3 

anos 

  

Estádio 3: 

Renovação 
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Estádio 4: 

Maturidade 

• Quais são as minhas raízes históricas e filosóficas? 

• Qual é a natureza do crescimento e aprendizagem? 

• Como são tomadas as decisões educativas? 

• As escolas podem mudar a sociedade? 

• Será que ensinar é uma profissão? 

 

Seminários, cursos, 

programas de pós-

graduações, livros, 

jornais, conferências 

4-5 

anos 

* Períodos de tempo aproximativos. (adaptado de Katz, 1993) 

 

É muito útil e interessante pensar o crescimento dos educadores a partir de 

estádios, geralmente ligados com a aquisição de mais experiência ao longo do tempo. 

Também Huberman (1992) demarca uma série de sequências ou ciclos, os quais 

são cruzados de forma individual e adaptados por todos os professores. Apresenta um 

conjunto de sete diferentes fases ou etapas desde: entrada na carreira; fase de 

estabilização; fase de diversificação; fase de “pôr-se em questão”; serenidade e 

distanciamento afetivo; conservantismo e lamentações; e, como última etapa, o 

desinvestimento (citado por Pedro & Peixoto, 2006).  

 Huberman (1989, citado por Alves, 2001, p. 13) antes de mais, sugere, as 

melhores vantagens que o conceito carreira nos oferece relativamente ao conceito vida, o 

conceito de carreira, abrange, pois, uma dimensão conjuntamente psicológica e 

sociológica, permitindo estudar o percurso de uma pessoa numa organização ou série de 

organizações e assim compreender como as caraterísticas das pessoas influenciam a 

organização e, ao mesmo tempo, sofrem a sua influência. 

 Alves, (2001), referindo os autores Fuller, (1969) e Fuller & Bown, (1975), 

refletem sobre os fatores e o papel do “contexto” em que o professor se forma e assume 

como tal, definem-se três “estádios” do “tornar-se” professor ou educador: estádio da 

sobrevivência, com preocupações situadas no plano da afirmação como professor, do 

contato com as crianças e da opinião que estes, bem como colegas e superiores, poderão 

formar sobre si, principiante, a sentir-se em todos os momentos avaliado; estádio da 

mestria, tendo como preocupação básica o ensinar bem pela adequação ao trabalho com 

salas numerosas, à ausência de regras de atuação bem definidas, à falta de material e 

condições e à falta de tempo para concretização de objetivos e metas; estádio da 

estabilidade, onde as preocupações dominantes se centram sobre as crianças, procurando 
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responder aos seus desejos e necessidades desenvolvimentais, sociais e mesmo 

familiares, surgindo a estabilidade nas “rotinas” estabelecidas e a resistência à mudança,  

 Mas uma análise mais detalhada do percurso da carreira docente é apresentada por 

Huberman (1989): a entrada na carreira, e com maior pertinência se nos 

circunscrevermos ao primeiro ano, apresenta um momento em que o professor é 

mergulhado com problemas, dificuldades e frustrações várias, e um outro momento em 

que a sua dinâmica pessoal é desperta para novos sentidos dentro da função profissional. 

Os dois momentos coexistem. Considerando esta fase de entrada (1-3 anos) na perspetiva 

de uma sequência de fases, Huberman (ibidem) refere que há investigadores, 

especialistas na socialização profissional, que falam dos estádios de “sobrevivência” e de 

“descoberta”: O aspeto “sobrevivência” traduz o que usualmente é designado por 

‘choque do real’, ou seja, a confrontação inicial com a complexidade da situação 

profissional: o tateamento contínuo, a preocupação consigo próprio, a divergência entre 

os ideais e as realidades quotidianas da sala e das instituições, a segmentação do trabalho, 

a dificuldade de se conduzir face à gestão e aprendizagem, a oscilação entre as interações 

demasiado próximas ou muito distantes, as dificuldades com as crianças intimidantes, o 

material didático inapropriado ou a ausência deste (Alves, 2001, p. 23). Pelo contrário, o 

aspeto “descoberta” traduz o entusiasmo do início, a experimentação, o aspeto 

“excitante” de estar finalmente em situação de responsabilidade, ter a sua sala, as suas 

crianças, a sua planificação, de se sentir colega numa profissão definida (Huberman, 

1989, citado por Alves, 2001, p. 29). 

 Os estudos empíricos são bastante concordantes, no que diz respeito às fases 

iniciais, e Gonçalves (1992) referido por Alves (2001), no seu estudo com professoras do 

1.º Ciclo do Ensino Básico, conseguiu apurar as seguintes: entrada-tateamento (1/3 anos) 

e estabilização-consolidação de um reportório pedagógico (4/6 anos), parecem sê-lo 

menos relativamente às fases seguintes: 

- Fase de Experimentação ou de Diversificação: para uns, aborda-se a majoração dos 

seus contributos e o impacto no seio do grupo de crianças, uma vez estabelecida a 

consolidação pedagógica da fase de “estabilização”. Para outros, é, puramente 

institucional: após a “estabilização”, avança-se contra as aberrações do sistema, que 
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reduzem, precisamente, o virtual impacto sobre as crianças. Esta fase pode declinar para 

uma busca ativa das responsabilidades administrativas, ou de novos desafios (ambição 

pessoal), facto que responderia aos receios do aparecimento da rotina.  

- Fase modal do Questionamento: embora referida na maior parte das investigações 

empíricas, são pouco consistentes as suas origens e caraterísticas, dado que os “sintomas” 

podem situar-se entre um ligeiro sentimento de rotina e uma real crise existencial face à 

prossecução na carreira, e, por outro lado, não há indicativos de que a maioria dos 

professores/educadores passe por uma tal fase; 

- Fase modal da Serenidade e Distanciamento afetivo: pressupõe-se aqui que o problema 

do questionamento esteja ultrapassado. Segundo as investigações empíricas, representa 

esta fase um “estado de alma”: apresentando sentimentos menos enérgicos, menos 

empenhados, mais calmos, menos preocupados face aos problemas surgidos na sala e no 

grupo. Surge também, nesta fase, um crescente distanciamento afetivo das crianças, 

originado pelas próprias crianças; 

- Fase do Conservantismo e Lamentações: por volta dos 50 – 60 anos, um importante 

número de professores/educadores tornam-se “rabugentos”, lamentando-se da evolução 

das crianças, da atitude pública, da política educacional e dos colegas mais jovens. Há 

também, a tendência para acreditar, que neste grupo de profissionais as mudanças 

raramente conduzem a melhorias do sistema;  

- A última fase - Desinvestimento: embora a demonstração empírica desta fase não seja 

unívoca, trata-se de uma “interiorização” acrescida em direção ao final da carreira. O 

conteúdo geral da fase é relativamente positivo. Os educadores vão-se desprendendo 

progressivamente, sem ressentimento, do investimento profissional, para consagrar mais 

tempo individual, aos interesses externos à função, e a uma vida social reflexivo-

filosófica (Alves, 2001, p. 32). 

 Podendo existir percursos mais harmoniosos e outros mais problemáticos 

dependendo de todos os fatores que foram mencionados anteriormente. A relação 

interpessoal que o educador estabelece com cada criança, é fundamental neste percurso. 
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Relação Interpessoal (educador-criança) 

“A criança precisa de ter ESPAÇO para descobrir e se descobrir, para se ver ao espelho, no 

OUTRO, nos outros, para que alguém lhe possa estender as mãos, para que ela receba a 

mensagem da cultura, para que a criança possa adquirir sabedoria, para que possa ter um nome e 

criar OBRA que contribua para enriquecer o património cultural da comunidade. A criança 

precisa de ter espaço para criar tempo. Tempo para brincar, tempo que seja TODO, TEMPO 

INTEIRO. Para sentir, aprender, pensar… nas coisas sérias da vida… no brincar. Para que possa 

ler na Natureza, nas Pessoas e nas Coisas. Antes que seja tarde, antes que chegue a escola” 

(Santos, p. 312). 

 

 Este texto, nesta seção é baseado sobretudo na obra intitulada Educar a Criança 

de Hohmann & Weikart (1997), pois a relação interpessoal ou a relação educativa "é o 

conjunto de atitudes sociais que se estabelecem entre educador - educando - educandos, 

para atingir objetivos educativos numa dada estrutura institucional, relações que possuem 

estruturas cognitivas e afetivas identificáveis, que têm um desenrolar e vivem uma 

história" (Postic, 1984, p.12).  

 O educador de infância existe porque perdura a criança, ou seja, um não vive sem 

o outro. O sentido da identidade própria self é um conceito muito abstrato, tornando-se 

mais preciso quando ponderado na conjunção de cinco capacidades identificadas na 

literatura do desenvolvimento infantil como nucleares do bem-estar social e emocional da 

criança. As capacidades em desenvolvimento são: i) a confiança nos outros, o 

desenvolvimento do sentido de confiança e crença nos outros, fora do seu círculo habitual 

de relacionamento; e é a sua capacidade para confiar e acreditar nas pessoas, ii) a 

autonomia, desenvolvimento de um sentido de identidade própria enquanto pessoas 

autónomas e independentes, com capacidade de realizar escolhas e tomar decisões, iii) a 

iniciativa, a competência de começar e terminar uma tarefa, iv) a empatia, uma 

capacidade fundamental, que permite compreender os sentimentos das outras pessoas, ao 

relacioná-los com sentimentos que cada um já sentiu e experimentou, ajuda a fazer 

amizades e a desenvolver o sentimento de pertença e v) a autoconfiança, a capacidade de 

acreditar na sua própria competência para conseguir algo de positivo para a sociedade; o 
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centro de orgulho em si próprio que apoia o individuo quando surgem dificuldades e 

conflitos ao longo da vida.  

 Este desenvolvimento é facilitado num contexto de aprendizagem em que são 

incentivadas as relações sociais positivas e nestas encontramos a base para a socialização. 

Para Johnson & Johnson, “todos nós aprendemos muitas habilidades sociais e de 

comunicação necessárias para vivermos vidas produtivas e felizes através da socialização 

com os nossos pares (…) Os alunos não aprendem apenas a partir das interações entre 

professor e aluno; grande parte do que é aprendido na escola, é aprendido, através das 

interações entre os alunos” (citados por Stainback & Stainback, 1999, p. 235). 

 O clima de permissividade é essencialmente controlado pelas crianças. O adulto 

deixa-as, propositadamente, sem orientação, bem como aos materiais, para que estas 

possam brincar umas com as outras e com os materiais de forma livre e espontânea, só 

intervindo quando é solicitado por alguma criança, para transmitir alguma informação ou 

restaurar a ordem. Este clima oferece muita liberdade às crianças que aceitam a 

necessidade de brincar como uma prioridade na aprendizagem. Devido à relativa falta de 

estrutura e de envolvimento por parte dos adultos, algumas crianças podem sentir-se 

frustradas, desistir face às dificuldades, ansiosas, aborrecidas ou confusas. Alguns 

adultos consideram que este clima pode espelhar a realidade e despertar as crianças para 

desenvolverem as competências essenciais à sobrevivência (Hohmann, 1997).  

 O clima diretivo centra-se em atividades dirigidas pelos adultos. A rotina diária e 

contexto físico de espaço e tempo são controlados pelos educadores para encaminhar as 

crianças de forma concertada e sequencial para as aprendizagens planificadas por estes. 

As crianças ouvem, exercitam e repetem o modelo que o adulto lhes facultou até serem 

capazes de o replicar obtendo os resultados esperados. O adulto fala, explica e mostra o 

que deve ser feito: quando as crianças não ficam quietas, são corrigidas e castigadas, 

recompensando as que gostam de acompanhar as ordens. O sucesso, segundo este clima, 

advém, assim, do facto de a criança corresponder à expetativa do adulto diretivo. Em 

relação à alternância entre climas, ainda que esta aconteça sem a consciência dos 

educadores, será mais complexo e menos securizante para as crianças (Hohmann, 1997). 
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 Nos climas de apoio, o controlo no processo de aprendizagem é ativo e partilhado 

entre crianças e adultos. Existe um bom senso entre a liberdade dada às crianças para 

explorarem o ambiente enquanto “aprendizes” e os limites essenciais para estarem 

seguras no espaço educativo. Em situação de conflito, os adultos modelam 

comportamentos apropriados e levam as crianças a serem autoras e decisoras na 

resolução dos problemas, experimentando, desta forma, a felicidade de descobrir, 

concretizar e de responsabilização nas suas soluções e sugestões.  Quando os adultos 

mantêm um clima de apoio consistente, constante e disponível “ a disponibilidade não se 

mede só em tempo, em determinação ou em convicção; não é mensurável, é um estado de 

espírito que resulta da tranquilidade de problemas íntimos, secretos, profundos, (…) ” 

(Santos, 2007, p. 137). Para os aprendizes, todos beneficiam - educadores e crianças; 

deste modo, a colaboração e o companheirismo que poderão surgir são notórios. Neste 

mesmo espírito, o educador deverá antecipar o que há de melhor em cada criança. Cada 

um é influenciado pelos adultos significativos e pelas expetativas, positivas ou negativas, 

que têm sobre cada uma. A este propósito Abreu em 1976, refere que:  

 

“ as crianças aprendem o conteúdo e o sentido das expetativas e das atitudes que os adultos 

implicitamente formulam e esboçam em relação a elas, por intermédio não apenas das palavras 

expressas, mas também por intermédio dos gestos, do olhar, das atitudes corporais. (…) As 

crianças lêem e percebem mais do que verbalmente lhes é comunicado. (…) Os educadores de 

infância, como de resto qualquer outro educador, deverão atender a que o comportamento de uma 

criança depende não apenas da atitude dos educadores perante ela, mas depende também, e 

fundamentalmente, da atitude de outras pessoas com quem a criança convive, quer sejam pais, 

irmãos, avós ou outras crianças que representem para ela um papel relevante” (p.249-250). 

 

 Com os bebés e crianças até aos 3 anos, as funções do educador de infância são, 

antes de mais conceder aos meninos e meninas cuidados sensíveis e individualizados. 

Conforme aqueles vão crescendo, os educadores podem também, como mediadores, 

facilitar o contato entre os seus pares e a aprendizagem através de um ambiente 

estruturado, exemplificando comportamentos exploratórios que as crianças possam 
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imitar. Assim, o papel dos educadores de infância enquanto prestadores de cuidados vai 

diminuindo na proporção inversa à idade das crianças. (Howes & Hamilton, 2010). 

 Propõem-se algumas estratégias que podem ser importantes para que os 

educadores de infância deixem cada criança dar o melhor de si e sejam valorizadas por 

isso:  

 Evitar rotular ou estereotipar as crianças e as famílias (impedir que o peso do 

rótulo estragule a crença pessoal e dos outros nas capacidades e possibilidades da 

criança); 

 Ver cada criança como um ser capaz e muito competente (desta forma poderá 

ajudá-la a desabrochar o seu potencial);  

 Acreditar que cada criança terá sucesso (utilizando adjetivos para as qualificar; 

planificadores bem sucedidos, bons resolvedores de problemas, exploradores 

qualificados, excelentes construtores de blocos). 

 

 Desta forma, todos poderão dar uma oportunidade às crianças: “ compreender as 

nossas próprias motivações e atitudes, aprender coisas acerca das crianças e das suas 

famílias, criar relações positivas, antecipar o que há de melhor nos outros, bem como em 

nós próprios – são os elementos do apoio à família. Estes elementos permitem aos 

adultos e às crianças ter uma boa imagem de si próprios e dos seus colegas, apreciar as 

contribuições e os talentos dos outros e avançar no conhecimento de que são elementos 

únicos e válidos da grande família que é a humanidade” (Hohmann, 1997, p.123). 

Segundo Stevens, Hough & Nurss (2010, p. 764)., “a variável mais simples e importante 

na educação de infância é o amor” (citando McClelland, Constatian, Regalado & Stones, 

1978). As crianças que possuem segurança no amor que os pais têm por si, beneficiam de 

maior probabilidade de virem a ser indivíduos adaptados à sociedade e com maior 

maturidade. Também para Santos, “os homens são educados não só com normas e 

princípios educativos, mas com qualidades e defeitos que lhes comunicam os educadores 

(…) cada educador pode modificar, se o desejar, a sua atitude educativas mas só na 

medida em que haja da sua parte uma tomada de consciência da natureza inconsciente de 

certas atitudes. (…) Cada um pode, em certa medida, tomar consciência de qual a forma 
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de relação com o educando (…) o que podemos afirmar é que é errado educar na mentira, 

ou segundo preconceitos educativos aprendidos teoricamente de outros. A educação pode 

ser encarada como um fenómeno cultural, que orienta o diálogo com o educando e os 

outros educadores, mas a ação educativa deve sempre basear-se na relação espontânea, 

afetiva e instintiva. Quem educa são as personagens verdadeiras e não as figuras ideais. 

Não se educa com teorias mas com princípios e preconceitos adquiridos na experiência e 

no convívio familiar e comunitário. A educação não é uma matéria que se ensina, mas 

uma atitudes que reflete o confronto com vivências do educando que fomos com o 

educador que pretendemos ser” (2007, p.89-90). Os bons educadores controlam as suas 

salas de atividades através de rituais e rotinas organizadas democraticamente, mais do 

que através de medidas restritivas e de controlo (Howes & Hamilton, 2010).  

 A pensar na educação do futuro Jacques Delors (1996), coordenador do “Relatório 

para a UNESCO da Comissão Internacional Sobre Educação para o Século XXI”, antevê 

necessidade de uma educação durante toda a vida, alicerçada em quatro pilares, que são 

ao mesmo tempo pilares do conhecimento e de formação contínua. É essencial que nos 

primeiros anos os seres humanos possam usufruir e explorar todas as oportunidades para 

“ (…) atualizar, aprofundar e enriquecer esses primeiros conhecimentos e de se adaptar a 

um mundo em mudança” (Delors, 1996, p.77). Esses, quatro pilares, relacionam-se com 

os quatro tipos fundamentais de educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver com os outros e aprender a ser. Podem ser tomados também como 

bússola para orientação no caminho para o futuro da educação. A educação e os 

educadores, tem por isso um encargo a cumprir e como tal deve estrutura-se à volta de 

quatro aprendizagens que ao logo da vida se constituirão como os pilares do 

conhecimento e da vida. 

 

 

Desenvolvimento Psicossocial dos Educadores de Infância 

No próximo subcapítulo irá referir-se o desenvolvimento psicossocial, pelo qual, 

os educadores de infância enquanto crianças que já foram. Inicia-se na quinta etapa, por 

ser mais próxima da idade jovem/adulta, onde se inserem os profissionais aqui retratados, 
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iniciando na adolescência até à terceira idade, período entre o qual se situa a nossa 

amostra. No próximo subcapítulo iniciaremos esse ciclo de vida na infância. 

A quinta etapa que vai dos 12 aos 18/20 anos, correspondendo à adolescência: a 

Fidelidade é a virtude deste estádio denominado de “identidade versus difusão/confusão 

de identidade”. Para Erikson, é um estádio central. As mudanças que se fazem sentir na 

adolescência nos sistemas fisiológico, psicológico e glandular, que vão ajudar o 

adolescente a experimentar o mundo de uma forma que se afasta grandemente do 

passado. Este período constitui, por isso, a mais substancial mudança pela qual o ser 

humano passa. O adolescente desenvolve a capacidade de perceber sentimentos e 

emoções em si e nos outros, o sistema de pensamento que começa a ter vai dar um novo 

significado às suas experiências e fazê-lo compreender a sua identidade. Para Erikson, a 

forma como nos vemos a nós próprios e como os outros nos vêem vai formar os alicerces 

da personalidade adulta. Desta forma, se os alicerces são sólidos e fortes, daí resultará 

uma identidade pessoal sólida, caso contrário, resulta uma identidade difusa. O prolongar 

demasiado a adolescência nas sociedades ocidentais prejudicará o alcançar uma 

personalidade estável. A fase da adolescência é, para este autor, o ponto fulcral da 

concepção do eu. 

 

Na sexta etapa, que corresponde ao período do início da vida adulta; o amor é a 

virtude deste estádio, denominado de “intimidade versus isolamento”. Os jovens 

procuram desenvolver compromissos de amor e de amizade com os outros. Para Erikson, 

a partilha dos aspetos pessoais mais íntimos, sem que nessa entrega se perca a identidade, 

exige disponibilidade e um forte sentimento dessa identidade. Quando não existe uma 

forte noção do que somos e do que queremos, não existe uma autêntica capacidade de 

amar, de se entregar e de estabelecer relações sociais estáveis e duradouras, podendo 

sofrer e ficar de tal modo absorvido consigo próprio que conduz ao isolamento. 

 

Na sétima etapa, que corresponde à vida adulta intermediária (30/65 anos); o 

Cuidado é a virtude alcançada neste estádio - “generatividade versus estagnação”. Este é 

o período mais longo dos estádios psicossociais e consiste no conflito interior entre 
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produzir, educar, preparar o futuro e a preocupação única com as suas necessidades e 

interesses. O adulto maduro preocupa-se em educar/orientar as gerações futuras, 

projectando-se nesse futuro sendo produtivo, criativo, empenhado, não se preocupando 

só consigo e com os seus. Quando tal não acontece, e existe um egocentrismo, um 

empobrecimento pessoal, falta de envolvimento com o mundo e com os outros, dá-se a 

estagnação das ambições e da dádiva aos outros e a si. 

 

A oitava e última etapa, que ocorre na terceira idade ou (vida adulta tardia, após os 

65 anos), a Sabedoria é a virtude alcançada com este estádio, denominado “integridade 

versus desespero”. É a aproximação final da vida, chegando o momento de avaliar o que 

foi feito nela e dela. Existe a satisfação por se ter vivido e da forma que se viveu, 

aceitando a vida como algo valioso. O idoso alcança a aceitação das escolhas, opções, 

realizações e fracassos, aceita no fundo a própria vida, alcançando a aceitação da morte, 

ou então desespera com a impossibilidade de reviver a vida. 

 

 

2.2.4 Desenvolvimento das crianças no jardim de infância 

 Não existe um ser humano “normal”. Cada pessoa é irrepetível, com 

personalidade ímpar e com um conjunto de circunstâncias de vida únicas. Quando se 

abordam questões acerca do desenvolvimento humano, falamos sobre pessoas reais, num 

mundo real, a viver uma vida real. (Papalia, Olds & Fealdman, 2010). A criança não se 

pode constituir como autor autónomo das suas ações, consciente dos seus efeitos e 

significados, dotada de uma história original e de um projeto de si, na medida em que 

tem modelos (pessoas, instituições) com os quais se identifica. Esta tem um nome, um 

grupo de amigos, uma nacionalidade, que é exógena, avaliada em função duma 

identidade própria que o indivíduo elabora na sua relação com os outros e com as 

instituições (Malrieu, 1976).  

 Ao pensar-se em identidade, é forçoso falar-se de Erikson que, com a sua teoria 

sobre a identidade, teve o grande mérito de provocar avanços significativos nas ciências 
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psicológicas, apesar de algumas carências metodológicas. Construiu uma Teoria da 

Identidade, a partir da sua prática clínica, numa linha psicanalítica, através de diversas 

pesquisas longitudinais realizadas e de investigação antropológica. 

 Podemos encontrar em Erikson (1976) uma teoria de identidade que é, no fundo, 

uma teoria do desenvolvimento que se baseia no segundo princípio freudiano do aparelho 

psíquico que se caracteriza pela "introdução da noção de id, como instância separada da 

qual as outras emanam por diferenciação, e por uma evolução da noção de ego que 

acentua, quer as identificações de que saiu, quer a sua função adaptadora como aparelho 

diferenciado" (Laplanche e Pontalis, 1985, p.367).  

 

2.2.4.1 Estádios de desenvolvimento psicossocial  

 Ao longo do tempo, o desenvolvimento da identidade tem sido um dos aspetos 

centrais na teoria do desenvolvimento humano (Veiga, 1990). A perceção das crianças 

acerca da sua própria identidade desenvolve-se gradualmente e de forma contínua ao 

longo da vida e numa sucessão de etapas bem definidas, relacionadas com as etapas do 

desenvolvimento. “A personalidade tem uma base ou alicerce, que é a infância” (Santos, 

2007, p. 87). O crescimento, por si só, é uma sucessão de mudanças, tanto dentro da 

própria criança, como dos outros em relação a ela, e torna-se necessário que esta vá 

percebendo o que permanece estável dentro de si, mesmo com as mudanças próprias do 

crescimento. A criança vai, assim, adquirindo a consciência de quem é. E a sua 

identidade forma-se a partir da confiança e solidez dos objetivos externos, principalmente 

dos que são dados pelos pais e educadores, assim como dos objetivos internos, 

nomeadamente, o decidir as representações mentais conscientes e inconscientes que 

fazem referência a si própria. Por isso as atitudes dos adultos, com respeito à criança, são 

de grande importância (Muniz, 1980). As crianças sentem e percebem as atitudes dos 

outros sobre elas, se são amadas ou rejeitadas, e adotam, como suas próprias avaliações, 

aquilo que os outros fizeram a propósito delas. Os pais e educadores que confiam na 

criança e nas suas atitudes, comunicam confiança à criança e esta adquire segurança em 

si. Inversamente, os adultos que duvidam das suas crianças vão inibir a sua curiosidade e 
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tendem a provocar na criança uma dúvida sobre si própria e nas suas capacidades, 

gerando insegurança (Sprinthall & Sprinthall, 1993). 

Erikson, na sua teoria psicossocial do desenvolvimento, apresenta-nos uma teoria 

de socialização que tem por base três ideias essenciais: “a consciência de uma 

continuidade temporal; a relação entre os elementos da personalidade em termos de 

semelhança consigo próprio, em oposição à experiência de confusão; e a tendência para 

uma unidade funcional, numa tarefa nunca acabada” (Veiga, 1990, p. 68). Desde o 

nascimento até à vida adulta, o homem desenvolve-se através de sucessivas fases, a cada 

uma das quais estão sempre associadas dimensões positivas e negativas para cada um dos 

períodos. A aprendizagem da criança é, pois, determinada pelas exigências culturais e 

advém do referencial psicanalítico o relevo dado à relação entre a figura materna e a 

criança bebé. Erikson estabelece relações de vinculação importantes, bem como a 

formação base da estrutura psíquica e as caraterísticas culturais. 

 Assim, para Erikson o ego é o alicerce da sua teoria, destacando a sua autonomia e 

abertura à realidade externa, ao mesmo tempo que a alarga ao contexto familiar e social. 

Cada estádio da vida do indivíduo vai deixando um sentimento de identidade no sujeito 

(Erikson, 1976). Segundo este autor, a personalidade desenvolve-se de acordo com 

passos pré-determinados que vão alcançando o desenvolvimento do sentido de si mesmo 

e a formação do sentimento de identidade. Como discípulo de Freud, modernizou a teoria 

do mestre tornando-a uma teoria de desenvolvimento. Prolongou os estádios de 

desenvolvimento para um ciclo de vida mais lato e encontrou dimensões positivas e 

negativas para cada um dos períodos, vendo o desenvolvimento como um processo 

contínuo durante toda a vida, embora dando mais importância à infância (do nascimento 

até aos seis anos), à era juvenil, ou segunda infância (dos seis aos doze anos), e à 

adolescência (dos doze anos aos anos do ensino superior) (Sprinthall & Sprinthall, 1993). 

Para Erikson, a personalidade passa por elaborações estruturais, de acordo com um plano 

base, e o desenvolvimento faz-se de acordo com uma sequência. A criança passa de um 

estádio para outro quando a crise básica, correspondente ao estádio que estiver a viver, 

for resolvida nesta dualidade emocional. Cada um dos oito estádios de desenvolvimento 

ou momentos críticos e pessoais, caraterizados por aspetos que podem ser afetados de 
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uma forma positiva ou negativa, entre duas posições extremas de uma solução possível 

assumida pelo próprio, são uma crise potencial, uma vez que há mudança de perspetivas. 

A forma como cada pessoa resolve essa crise é diferente, e essa resolução vai ajudar o 

estádio seguinte, ou seja, os estádios são interdependentes: confiança/desconfiança, 

autonomia/vergonha, iniciativa/culpa, mestria/inferioridade, identidade/difusão, 

intimidade/isolamento, generatividade/estagnação e integridade/desespero.  

A referência a estes estádios é baseada nas obras (Sprinthall, 1993; Papalia, 2010). Neste 

subcapítulo abordaremos apenas os períodos correspondentes à infância pois, 

anteriormente, já foi referida a parte desde a adolescência até à terceira idade. 

 O período da infância que vai dos 0 aos 6 anos. Erikson subdivide-o em três 

etapas:  

 A primeira etapa (do nascimento aos 12-18 meses): a Esperança é a virtude 

alcançada neste estádio designado por “confiança versus desconfiança”. O carinho, o 

cuidado, o afeto e a satisfação das necessidades básicas, que acompanham as atitudes do 

adulto ao tratar do bebé vão desenvolver nele sentimentos de confiança/desconfiança; o 

bebé necessita de contato físico e conforto afetivo durante as várias atividades 

direcionadas para ele nos cuidados básicos. Para o bebé, a mãe é tudo o que ele necessita 

e é a partir da regularidade, da qualidade e da diversidade da experiência com esta que a 

criança desenvolve a sua forma de ver o mundo e se prepara para outro estádio. É 

referido que, se estas necessidades não forem contentadas, a criança poderá não ser capaz 

de prosseguir adequadamente. 

 

 A segunda etapa (dos 12-18 meses aos 3 anos): a Força de vontade é a virtude 

alcançada neste estádio de “autonomia versus vergonha ou dúvida”. É o período onde se 

desenvolve grandemente a parte emocional e pessoal. Nesta altura, a criança sai de uma 

dependência quase total da mãe, ou da pessoa que a substituiu e começa a gatinhar, 

andar, correr e esta maturação física e motora vai ajudá-la no sentido da autonomia 

pessoal. É uma fase de exploração intensa, de grande desenvolvimento emocional, em 

que a criança precisa de ser independente e o modo como esta necessidade é ou não 

satisfeita afetará o sentido de autonomia pessoal, ou seja, esta deverá ir desenvolvendo 
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um crescente controlo sobre si própria. “ O corpo é o organismo humano onde tudo se 

passa. É com o corpo que se aprende a conhecer e conhecer é relacionar-se com as 

pessoas, coisas e situações em que pessoas e coisas se relacionam” (Santos, 2007, p. 

271). Em diferentes estudos, entre os quais o de White (1959 in Sprinthall & Sprinthall, 

1993), mostram que os padrões de paternidade estão intimamente ligados com o sentido 

de mestria, independência e autocontrole pessoal na criança. Em ambientes interessantes 

e estimulantes em que os pais permitem liberdade de ação, falam com os filhos, 

estimulando-os, tem um efeito positivo no desenvolvimento das suas competências.  

 

 A terceira etapa (dos 3 aos 6 anos): a Tenacidade/Finalidade será a virtude neste 

estádio designado por “iniciativa versus culpa”. O desenvolvimento pessoal ocorre nas 

áreas da iniciativa e da culpa, bem como a identidade da criança como menino ou menina 

é fortemente marcada. As crianças começam a observar aspetos da identidade sexual e a 

identificar-se com o adulto correspondente ao seu sexo, imitando alguns aspetos do seu 

comportamento e ao mesmo tempo a querer o elemento do sexo oposto só para si 

(complexo de Édipo/Electra). Nesta idade, é comum os rapazes dizerem que é bom o pai 

não estar em casa e as raparigas quererem andar de carro só com o pai. O castigo ou a 

ridicularização à criança, por causa destes comentários vai deixá-la com fortes 

sentimentos de culpa e prejudicar a formação da sua identidade. No jardim-de-infância, é 

comum nesta idade as crianças brincarem aos pais e às mães, aos casamentos colocando 

nessas brincadeiras os seus sentimentos e emoções, que precisam de ser aceites pelo 

educador. Também o tamanho da criança, em termos físicos, comparado com o adulto, 

faz, por vezes, surgir nesta idade algumas ansiedades, pois têm medo de não crescerem e 

não ficarem adultas. Os pais e educadores devem procurar ajudar a criança na conquista 

da sua independência, pois contribui para o aumento da formação da identidade pessoal. 

Se os adultos conseguirem reforçar a identidade masculina ou feminina nesta fase, 

ajudam a construir uma sólida passagem para o estádio emocional seguinte, e a criança 

caminha da dependência para a independência. Será muito importante, nesta idade, que a 

criança tenha tempo para brincar, avançar rapidamente para uma educação formal 

precoce das crianças viria a restringir o desenvolvimento da sua criatividade. Esta fase, 
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que decorre no tempo de jardim-de-infância, vai ser uma fase primordial, período em que 

Erikson recorda ser bom para desenvolver o seu sentido de humor, a capacidade de rir de 

si próprio.  

A teoria de Erikson para Papalia et al. (2010) tem-se sustentado bastante melhor 

que a de Freud, principalmente devido à importância dada, na sua teoria, às influências 

sociais e culturais no desenvolvimento humano. Cada estádio contribui para a formação 

da personalidade total do indivíduo. Como cada criança tem o seu ritmo de 

desenvolvimento, a duração indicada (ou as idades) servem apenas como orientador. Em 

resumo, superar uma crise ajuda a promover forças para a pessoa ser bem-sucedida no 

estádio seguinte. A resolução positiva traduz-se numa virtude, um ganho psicológico, 

social e emocional, atribuindo equilíbrio mental à pessoa. Caso a resolução seja negativa, 

o indivíduo sentir-se-á desajustado, desenvolvendo sentimentos de fracasso e de 

ansiedade. Mas, em fases posteriores, as vivências podem recuperar o equilíbrio e a 

reconstrução do autoconceito. 

 

 

2.2.4.2 Promoção do autoconceito das crianças 

  Segundo a investigadora Branco (2012), ao longo dos anos têm-se 

realizado diversos programas, cuja base reside no autoconceito como mediador do 

processo de ensino-aprendizagem, que possibilitam às crianças e jovens terem, não só, 

uma maior compreensão de si próprios, constatar e identificar as suas potencialidades, 

limitações e recursos pessoais, bem como a intensificar as suas relações com os outros, 

aprender a tomar decisões e a auto aceitarem-se (referindo, Gonzáles & Tourón, 1994). 

Estes autores defendem, também, que o currículo é fundamental para se atingirem esses 

objetivos, devendo ser baseado nos interesses de cada criança e na sua própria vida para 

que possa ser significativo e motivador da aprendizagem. Permitindo delinear os vários 

momentos de ensino-aprendizagem a partir das próprias experiências, podendo a criança 

encontrar soluções para os seus conflitos pessoais e sociais e tomar consciência da sua 

autêntica e única individualidade. Quando as atividades têm como obtenção a aquisição 
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de objetivos específicos, refletidos e explanados, permitem melhores níveis de 

integração, de liderança, de responsabilidade e de desenvolvimento de projetos - de 

trabalho/atividade ou de vida, no futuro. 

 Branco (2012, p. 44), referindo Beltrán et al., (1992), menciona algumas 

estratégias para desenvolver o autoconceito nas crianças/jovens: 

 

1) Presentear as crianças com tarefas desafiadoras; 

2) Oferecer ocasiões para se exprimirem livremente; 

3) Aceitar cada criança e reconhecê-la como alguém importante e valiosa; 

4) Acolher a criança e explorar sentimentos de dignidade pessoal; 

5) Favorecer experiências de êxito e satisfação em detrimento de experiências de 

fracasso. 

  

 Também Faria (2005, referida por Branco, 2012) sugere alguns princípios 

potenciadores do autoconceito: 

 

a) Apresentação de tarefas simples; 

b) A concretização de encorajamentos e felicitações abundantes; 

c) Os reforços positivos; 

d) O silêncio perante o erro.  

 

 Em conclusão, considera-se que o treino das competências nos vários domínios da 

vida da criança, cognitivo, social e físico, fomentam sentimentos de auto-eficácia 

levando à melhoria do autoconceito, pois, o sentimento de competência pessoal não se 

constrói no vazio, mas sim nos vários contextos da vida, com a aquisição de 

competências várias e de comportamentos adequados ao contexto. Refere, em último 

lugar, que é importante a preparação para a auto-observação e a supervisão das 

realizações pessoais enquanto promotoras do reconhecimento dos pontos fortes e fracos 
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do desempenho pessoal, possibilitando evidenciar e desenvolver os pontos fortes de 

forma a compensar e exercitar os pontos fracos. 

 Passaremos a abordar a última palavra-chave/conceito deste estudo, a educação 

inclusiva, e, apesar de estas áreas serem distintos campos de ação, verifica-se uma 

interrelação em muitos aspetos práticos do dia-a-dia com as crianças. 

   

2.3 Educação inclusiva 

Como nos refere Stainback (1999), as salas inclusivas surgem de uma filosofia 

própria em que todas as crianças podem aprender a fazer parte da vida da escola e da 

comunidade pois, quando a diversidade existe, ela deve ser valorizada, porque fortalece e 

oferece a todos maiores e diferentes oportunidades para a aprendizagem. 

O princípio da inclusão sustenta uma escola que acolha todas as crianças, 

independentemente das suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

linguísticas ou outras. E “a inclusão é também permitir que cada pessoa tenha 

oportunidades de escolha e decisão” (Correia, 2003, p. 12). Implica igualmente valorizar 

as particularidades de cada criança e atender a todos na escola sem nenhum tipo de 

preconceito ou estereótipo, pressupondo um trabalho diferenciado, individualizado e, 

como refere Ainscow (2005, p. 2), “baseia-se na crença de que as mudanças 

metodológicas e organizativas que têm por fim responder aos alunos que apresentam 

dificuldades irão beneficiar todas as crianças”.  

Apesar de a inclusão ser atualmente o paradigma educativo dominante, os alunos 

com NEE ainda são objeto de discriminação e, de representações pré-existentes. Como 

referem Abramowicz et al. (2006), os professores/educadores são formados para lidar 

com uma hipotética criança ideal e não se encontram preparados para lidar com situações 

diferentes e problemáticas criando, por isso, as suas representações sociais. As 

representações sociais são formas de representação da realidade que permitem uma 

melhor compreensão dos factos e dos fenómenos (Durkheim, 1995).  

Para uma melhor compreensão dos factos, será importante abordar alguns 

documentos orientadores e guias para a educação inclusiva, onde se enquadra a educação 
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especial. Enunciam-se alguns dos documentos importantes de compreensão e de 

divulgação do ideal inclusivo, como nos referem Sanches & Serrano (2005; 2008), sobre 

aquilo que tem sido o papel da UNESCO e elencando-se alguns eventos de valioso 

impacto internacional:  

 

 Conferência Mundial de Educação para Todos (Jomtien, Tailândia, 1990) – 

produziu uma Declaração assinada por cerca de 60 países; 

 “Norma sobre a Igualdade de Oportunidades para Pessoas com 

Deficiências” (1993); 

 Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais (Salamanca, 

Espanha, 1994) – que originou uma Declaração com representantes de 92 

países e de 25 organizações internacionais; 

 Fórum Consultivo Internacional para uma Educação para Todos (Dakar, 

Senegal, 2000); 

 “Declaração de Madrid” (2002). 

 

 Todos estes documentos orientadores sugerem uma “educação para todos”, 

impulsionadora do sucesso de todas as crianças e de cada uma, apoiados em princípios de 

direito e não de caridade, de igualdade de oportunidades e não de discriminação, seja ela 

positiva ou negativa. 

 A Conferência de Salamanca (1994), onde um conjunto alargado de países, 

incluindo Portugal, contratualizou esse compromisso, foi uma das que mais influenciou a 

divulgação da escola inclusiva, da qual foi elaborada uma declaração baseada no 

princípio da inclusão e que pugnava pelo reconhecimento da necessidade de atuar com o 

objetivo de conseguir “escolas para todos” – instituições que incluam todas as pessoas, 

aceitem as diferenças, apoiem a aprendizagem e respondam às necessidades individuais. 

Constituem por isso uma importante ajuda ao programa que visa a “Educação para 

Todos” e a conceção de escolas com maior eficácia educativa: 

 “As escolas regulares, seguindo esta orientação inclusiva, constituem os meios mais 

capazes para combater as atitudes discriminatórias criando comunidades abertas e solidárias, 
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construindo uma sociedade mais inclusiva e atingindo a educação à maioria das crianças e 

promovem a eficiência, numa óptima relação custo-qualidade, de todo o sistema educativo” 

(UNESCO, 1994, citado por Serrano, 2008). 

 

Neste documento, é dada muita importância ao direito de todas as crianças à 

educação, que se encontra também anunciado na “Declaração Universal dos Direitos 

Humanos”. Surge como princípio orientador que “as escolas se devem ajustar a todas as 

crianças, independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas ou outras. 

Terão de incluir-se crianças com deficiência ou sobredotados, crianças da rua ou crianças 

que trabalham, crianças de populações remotas ou nómadas, crianças de minorias 

linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou 

marginais” (Salamanca, 1994, p. 6). Por isso, a designação de “necessidades educativas 

especiais” refere-se a todas as crianças e jovens cujas carências se relacionam com 

deficiências ou dificuldades escolares e podem necessitar de algum apoio ou 

diferenciação educativa, em determinado momento da sua vida escolar. O desafio com 

que se depara esta escola inclusiva é o de ser capaz de desenvolver uma pedagogia 

centrada nas crianças e jovens, uma pedagogia saudável, passível de as educar a todas 

com sucesso, incluindo todas as suas diferenças, sejam físicas, emocionais ou sociais. 

No mesmo documento, é referido ainda, na parte introdutória, que as escolas 

centradas na criança são a base de edificação duma sociedade direcionada para as 

pessoas, respeitando as diferenças e a dignidade de todos os seres humanos. Por isso,: “o 

princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos aprenderem 

juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que 

apresentem” (Salamanca, 1994 p. 11). O que se aspira é uma escola com capacidade de 

se adequar com “eficácia curricular” à multiplicidade de crianças e jovens pela 

diferenciação do trabalho pedagógico (Niza, 2012). Também a “Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos” (1990) circunscreveu a necessidade de um método de 

ensino centrado na criança, com vista ao sucesso educativo de todas e de cada uma. No 

capítulo em que é abordada a versatilidade do currículo, reforça-se a ideia de que são os 

currículos que se devem adaptar às necessidades da criança e não o contrário. As escolas 
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têm, por isso, de promover oportunidades curriculares distintas que correspondam às 

crianças com capacidades e interesses distintos. O princípio orientador deve ser o de 

fornecer a todas as crianças a mesma educação, proporcionando assistência e apoios 

suplementares aos que deles necessitem, os quais devem ser dados no contexto do 

currículo regular e não num currículo diferente. Sanches (2005) reforça, também, a ideia 

de que a educação inclusiva pressupõe escolas abertas a todos, onde todos aprendem 

juntos, quaisquer que sejam as suas dificuldades, porque o ato educativo se centra na 

diferenciação curricular inclusiva, construída em função de todos os contextos que a 

criança frequenta e busca as vias escolares diversificadas para dar resposta à diversidade 

cultural, contemplando diferentes metodologias que beneficiem os ritmos e estilos de 

aprendizagem de cada um. 

A educação inclusiva só acontecerá, pois, se forem introduzidos nos contextos de 

cada sala, instrumentos diferentes dos que têm vindo a ser utilizados na maioria das 

escolas, conforme menciona Sanches (2005), que diz ser nisso que Célestine Freinet 

acreditava: a escola podia dar resposta adequada às suas crianças, por vezes pobres e 

marginalizadas pelo sistema.  

A Agência Europeia para o Desenvolvimento da Educação Especial (AEDEE) 

publicou, em 2011, seis Princípios-Chave para a Promoção da Educação Inclusiva, 

salientando que estes princípios funcionam, centrados nas crianças/alunos e para todos os 

sectores e níveis de formação e à educação (formal ou informal) ao longo da vida das 

pessoas com e sem deficiência, “uma vez que a inclusão diz respeito à qualidade da 

educação para todos os alunos” (p. 13). Estes princípios são os seguintes: 

1. Ouvir a voz dos alunos; 

Como tal, os alunos e as suas famílias devem ser ouvidos, especialmente quando as 

decisões a serem tomadas afetam as suas vidas. 

2. Participação ativa dos alunos; 

Todos os alunos têm o direito a participar ativamente na vida da escola (na sua 

sala/grupo) e da comunidade. 

3. Atitudes positivas dos professores/educadores; 



 

89 

 

Os educadores devem manifestar atitudes positivas em relação a todas as crianças e 

disponibilidade para o trabalho colaborativo com os colegas. 

4. Competências dos professores/educadores; 

As competências de todos os educadores devem ser as essenciais para responder às 

diversas necessidades de todas as crianças. 

5. Visão da direção da escola; 

As direções das escolas devem valorizar a diversidade entre os funcionários (docentes e 

assistentes operacionais), bem como entre as crianças, incentivando a colegialidade e 

apoiando a inovação, pois a prática inclusiva requer uma liderança visionária a todos os 

níveis (valores inclusivos, espírito positivo, ambiente de aprendizagem) constituindo 

assim a base da educação de qualidade. 

6. Serviços interdisciplinares coerentes. 

Cada escola ou estabelecimento de ensino deverá ter acesso ao apoio nos serviços 

interdisciplinares oriundos da comunidade (saúde, segurança social, entre outros) que 

garantam uma intervenção holística. 

 Como comentários finais, a AEDEE veio, ainda, salientar a importância do 

professor, citando a Comissão das Comunidades Europeias:  

 

 “Os fatores mais importantes para a eficiência e a equidade são a qualidade, a 

experiência e a motivação dos professores e os tipos de pedagogia que utilizam. Trabalhando 

em colaboração com os pais e os serviços de segurança social, os professores podem 

desempenhar um papel fundamental que garanta a participação dos mais desfavorecidos” (negrito 

dos investigadores) (p.19). 

 

Tendo por base algumas investigações da mesma Agência, e usando estudos de 

caso realizados em diversos países, referem-se alguns exemplos de estratégias que podem 

ser postas em prática para construir salas mais inclusivas: o trabalho cooperativo, a 

intervenção em parceria, a aprendizagem com os pares, o agrupamento heterogéneo e o 

ensino efetivo e eficaz. Todas as estratégias põem em prática a diferenciação pedagógica 

inclusiva. A diferenciação que se inclui será a que surge da diversidade, planificando e 
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atuando em função de um grupo heterogéneo com ritmos e estilos de aprendizagem 

necessariamente diferentes. É o aprender no grupo e com o grupo, em situações de 

verdadeira aprendizagem cooperativa, responsável e responsabilizante para cada um. Isto 

implica, também, organizar o espaço e o tempo em função das atividades para as 

aprendizagens a realizar. Trata-se de envolver as crianças na construção dos seus saberes 

e nos do grupo que se pretendem realizar. É encetar a escola na socialização do saber 

entre professores/educadores e crianças o mais precocemente possível. 

A educação precoce é pois considerada uma área prioritária para o sucesso da 

educação inclusiva, fazendo depender esse êxito da identificação, avaliação e estimulação 

precoce das crianças com NEE. Os programas de intervenção precoce são evidenciados 

na “Declaração de Salamanca” como tendo de se desenvolver globalmente, ligando os 

cuidados de saúde e as atividades pré-escolares com vista à promoção do 

desenvolvimento físico, intelectual e social das crianças. Tendo como objetivo uma 

efetiva preparação das crianças para a escola, numa ajuda concreta às famílias e à 

sociedade. Estes programas podem, também, atenuar as dificuldades e funcionar como 

uma fonte de informação e uma ponte entre os serviços disponíveis para uma absoluta 

participação na comunidade. Essa colaboração e partilha entre os pais das crianças com 

NEE e os profissionais que as apoiam são essenciais, pois ambos necessitam de 

encorajamento para aprender a trabalhar como parceiros. 

 

Atitudes dos Educadores face à educação Inclusiva 

 O conceito de  “atitude” existente no dicionário da língua portuguesa refere-a 

como sinónimo de posição do corpo ou postura, forma de agir ou procedimento, norma, 

ou propósito. Do latim aptitudine, significa "aptidão". Este conceito será referido 

brevemente visto ter alguma relevância a atitude dos educadores de infância na inclusão 

das crianças com NEE. 

 Para qualquer programa de educação inclusiva ter êxito, é fundamental ter atitudes 

positivas face à inclusão (Giges & Garcia, 2002; Steele, 2003). Para Allport, as atitudes 

de cada indivíduo estão relacionadas com o que ele vê, ouve, pensa e fala (1968). O 

mesmo autor, citando Thomas & Znawiecki, diz que “ as atitudes são processos mentais 
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individuais, os quais determinam as respostas atuais e potenciais de cada pessoa sobre o 

mundo social, visto que uma atitude é sempre direcionada para um objeto, ela pode ser 

definida como estado da mente do individuo face a um valor” (p. 62). 

 Os estudos relacionados com esta temática evidenciam a influência das atitudes e 

expetativas dos educadores/professores e a sua implicação na produtividade e no 

comportamento/atitude das crianças com NEE (Rosenthal & Jacobsen, 1968; Mortimore 

et all, 1988; Tizard & all, 1988; Mutrr & all, 1979; referidos por Santos, 2008). Por outro 

lado, houve, também, um grupo de investigadores que se preocupou em investigar as 

atitudes dos educadores/professores e nos fatores que influenciaram a formação de 

determinadas atitudes (Hegarty & Pocklington, 1981; Reynolds & all, 1982; Aloia & 

Macmillan, 1983; Stainback & Stainback, 1984, 1999; Thomas, 1985; Soder, 1990). 

 Apesar das dificuldades em referir concretamente as atitudes, é ainda mais 

complexo estabelecer uma relação entre as atitudes e os comportamentos observáveis, 

uma vez que as atitudes são construções teóricas conseguidas indiretamente através de 

deduções lógicas de algumas formas de comportamento, habitualmente, verbalizado. 

Para Macguire (1969), referido por Santos em 2008, nas atitudes estão contidas três 

componentes: a cognitiva, a afetiva e a comportamental. Dentro da componente 

cognitiva, cabem todas as opiniões, pensamentos e crenças acerca do objeto de atitude, 

dando como exemplo a inclusão de alunos com NEE, que resulta de uma construção 

racional do objeto, partindo da ponderação de factos relevantes a esse respeito, sejam 

positivos ou negativos. A componente afetiva, reflete os sentimentos e preferências, 

enquadrando o agrado e o desagrado. Esses sentimentos e afetos são, regularmente, 

resultado da posição do objeto atitudinal existente, dentro do sistema de valores 

individuais. Por último, a componente comportamental verifica-se através da reação que 

cada pessoa demonstra na presença do objeto atitudinal, podendo definir-se como a 

reação visível que o indivíduo manifesta. 

 Para Santos, tanto a formação de atitudes, como a sua mudança ocorre quando se 

formam novas crenças, associadas a novos sentimentos e comportamentos diferentes 

perante um objeto, situação ou pessoa. Uma crença importante é a de que quem trabalha 

com pessoas portadoras de alguma deficiência, apresenta crenças e atitudes mais 
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favoráveis em relação a elas. Como é compreensível, os educadores diferem uns dos 

outros nas suas atitudes em relação a esta população. Para um educador a lecionar na 

educação especial, a presença de uma criança com NEE pode, pelo contrário, significar 

trabalho, para um educador do grupo (regular) pode significar mais complicações (2008). 

 A educação “(…) luta contra as exclusões (…)” é fator de coesão, pela 

diversidade e especificidade dos indivíduos, onde cada um tem a sua habilidade e o seu 

talento. O essencial é que a escola, e os educadores, se saibam adaptar à diversidade 

prevenindo o insucesso, promovendo uma educação intercultural (Delors, 1996, p. 47). 

 

2.3.1 Conceptualizações  

As grandes mudanças geradoras de uma educação inclusiva, antes das diferentes 

aceções das nomenclaturas existentes são e sempre foram, para aqueles em que a reflexão 

e a questão se colocam, um dos grandes desafios da educação. Isto porque deixa à escola 

a responsabilidade de não excluir e de educar a diversidade dos seus públicos, numa 

perspetiva de sucesso de todos e de cada um, independentemente das suas diferenças ou 

semelhanças, sejam de que ordem for - cor, raça, cultura, religião, deficiência mental, 

psicológica ou física (Sanches, 2005). 

Segundo Niza (2012, p. 217), a obrigatoriedade do ensino na primeira década do 

século XX, estendeu-se a quase todos os países da Europa. Contudo, em Portugal só 

começa a acontecer mais tardiamente, após a implantação da República. Na escola 

tradicional, a aspiração dos educadores e professores era a de desfrutarem da “ilusão” dos 

grupos homogéneos, adotando a ideia de que todos deveriam aprender como se fossem 

um só. E com este tipo de aprendizagem, e por diversos motivos e desvantagens 

(socioeconómicas, culturais, institucionais), bem como de ajustamento à situação escolar, 

à situação pedagógica e também à personalidade do educador, as crianças não aprendem 

todas ao mesmo tempo. Devido à conceção médico-pedagógica, as estratégias educativas 

seriam “medidas de compensação das desvantagens culturais ou escolares” (p. 218). 

Essas medidas de compensação, referidas por Niza (2012), poderiam tomar a forma de 

programas preventivos destinados às crianças em idade pré-escolar, para uma maior 
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aproximação dos saberes escolares como, por exemplo, a «Rua Sésamo» e, atualmente, 

através de vários programas infantis, “A casa do Mickey Mouse”, entre outros. Também 

os poucos programas de intervenção precoce como: o Portage, o Makaton ou os 

programas para surdos, todos eles são formas preventivas de compensação. 

Os programas de apoio complementar funcionam como forma de enriquecimento 

cognitivo e cultural em atividades de enriquecimento curricular. Estas atividades não 

interferem com a dinâmica da sala em que a criança se encontre inserida. 

Os programas suplementares funcionam como “explicações”, onde os conteúdos e 

exercícios sobre o programa curricular, e os apoios socioeducativos, que funcionam nas 

escolas de 1.º ciclo, são exemplo deste tipo de programas, que interferem com a 

participação das crianças nas atividades letivas do seu grupo de companheiros. 

Por último, as formas supletivas de compensação funcionam, no sistema educativo 

português, como “dispositivos de exclusão” (p. 218). Trata-se de conceber Currículos 

Específicos Individuais (CEI) alternativos ao programa curricular comum, elaborados 

para as crianças com severas dificuldades e que, devido a essas dificuldades, não 

conseguem acompanhar o currículo comum, mesmo com outras medidas menos 

restritivas, como é o exemplo das adequações curriculares. As medidas educativas 

contempladas no Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de janeiro que rege, atualmente, a educação 

especial são:  

a. Apoio pedagógico personalizado; 

b. Adequações curriculares individuais; 

c. Adequações no processo de matrícula; 

d. Adequações no processo de avaliação; 

e. Currículo específico individual; 

f. Tecnologias de apoio. 

 

Apesar de toda a legislação vigente referindo, os direitos e deveres das crianças, 

bem como a preocupação dos profissionais para com a exequibilidade dos mesmos, para 

Niza (2012), as crianças têm sido, desde sempre, as principais vítimas de exclusão, 
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principalmente, as crianças cujas incapacidades foram decorrentes de deficiências 

orgânicas ou funcionais. No entanto, quando as crianças e professores:  

“Se concentram e estimulam os sistemas de companheiros e implementam outras atividades 

para encorajar as amizades, as crianças podem conquistar o que será a coisa mais importante de 

suas vidas – relacionamento com um grande número de pessoas, que realmente se importam com 

elas como indivíduos. Assim, mesmo que uma criança nunca consiga aprender nada de 

matemática ou história, ainda é fundamental que ela seja incluída nas turmas de educação regular, 

para que todos tenham oportunidades de aprender o respeito mútuo, o interesse mútuo numa 

sociedade inclusiva (…) um enfoque nas amizades não significa que os professores e outras 

pessoas não devam estar interessados em estimular os objetivos curriculares para todos (…). Com 

um enfoque nas amizades, muitas oportunidades para uma aprendizagem significativa começam a 

surgir à medida que as amizades se desenvolvem” (Stainback & Stainback, 1999, p.234-235). 

 Ao longo do tempo, foram alguns os termos que definiram a forma como a 

educação para as crianças portadoras de NEE era designada. Uma dessas designações foi 

a de normalização, iniciado na Dinamarca por uma associação de pais contra as escolas 

segregadas. No conceito “normalização” da deficiência, durante muitas décadas em 

relação aos surdos, não lhes era permitido utilizar a língua gestual, pois o que lhes era 

solicitado era comunicarem de forma oral, não respeitando a sua limitação, nem apoiando 

a pessoa com deficiência de atingir os seus objetivos de vida (Bahia & Oliveira, 2013). 

No entanto, segundo Nirje, este conceito (citado por Niza, 2012) tinha como objetivo o 

de “proporcionar às pessoas deficientes mentais o padrão e as condições de vida 

quotidiana tão próximos quanto possível das normas e padrões da sociedade em geral”. 

Deste objetivo, resultaram oito dimensões para a normalização da vida das pessoas 

portadoras de algum tipo de deficiência: 

 

1) Um ritmo diário normal; 

2) Uma rotina normal de vida; 

3) Um ritmo normal do ano, com férias e dias de significado especial na 

família; 

4) Oportunidades de ter experiências de desenvolvimento normal no decurso 

da vida; 
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5) Respeito e consideração pelas escolhas, expetativas e desejos das pessoas 

portadoras de deficiência; 

6) Viver num mundo heterossexual; 

7) Aplicação de padrões económicos normais; 

8) Padrões normais de facilidades físicas, por exemplo no acesso a hospitais, 

escolas e casa própria. 

  

 Apesar de contestada e questionada, a normalização foi muito importante na 

evolução da diferenciação até chegar à inclusão de todos, em todos os aspetos da vida 

quotidiana. Através da integração cultural e social consegue-se, de forma eficaz, atingir o 

objetivo da normalização que, na prática, se concretiza com a integração escolar; desta 

forma, como refere (Niza, 2012, p. 220) poderemos “atingir os valores, padrões e 

competências sociais”. Wolfensberger (1972) (citado por Niza, 2012, p. 221), considera 

que “a integração é o oposto da segregação, consistindo o processo de integração nas 

práticas e nas medidas que maximizam (potenciam) a participação das pessoas em 

atividades comuns da sua cultura”. Também Santos (2007/1982) corrobora a ideia de que 

“um dos caminhos será a integração” (p. 382).  

 Podem distinguir-se quatro formas de integração segundo Soder (citado por Niza, 

2012): “física, funcional, social e societal ou comunitária” (p. 221). Por integração física, 

entende-se à convivência num mesmo espaço escolar, podendo existir separação nas 

atividades escolares. Da integração funcional resulta da utilização dos mesmos espaços 

desde recreios, refeitórios, casas de banho, espaços desportivos e espaços polivalentes. A 

integração social refere-se à inclusão de crianças consideradas diferentes num grupo 

regular. Por último, a integração societal ou comunitária, que funciona como a integração 

no espaço escolar durante a infância e a juventude bem como na vida adulta, diz respeito 

no acesso aos recursos e oportunidades da comunidade, participando produtivamente na 

vida da comunidade em que estão inseridos. 

 



 

96 

 

2.3.2 “Necessidades especiais de educação” e inclusão 

 

No Reino Unido, com a publicação do relatório de Warnock (1978) passou a dar-se 

a importante passagem do enfoque médico-pedagógico para o paradigma educativo, 

deixando a problemática de estar na deficiência ou dificuldades da criança, para passar a 

estar no acesso ao currículo ou orientações curriculares no caso da educação pré-escolar 

(Niza, 2012). Implicando, dessa forma, uma avaliação pedagógica individualizada à 

criança, independentemente do diagnóstico clínico. Neste relatório, coube propor, pela 

primeira vez, o conceito de necessidades educativas especiais e referenciaram-se três 

tipos de necessidades especiais, segundo Niza (2012, p. 223): 

a) A necessidade de meios complementares que facilitem o acesso aos conteúdos e 

às atividades dos programas (currículos/orientações curriculares/metas de aprendizagem) 

como, por exemplo, o uso do sistema Braille, da Língua Gestual ou outros sistemas de 

comunicação alternativos ou aumentativos; 

b) A adaptação dos programas educativos, através da pormenorização ou subdivisão 

de alguns dos seus conteúdos, em especial para as crianças com défices cognitivos; 

c) A alteração da organização e clima afetivo das atividades em sala para as 

crianças com dificuldades de adaptação. 

Estes tipos de necessidades não servem para agrupar as crianças por problemática, 

mas, pelo contrário, para se adequar os meios e estratégias que garantam o apoio 

adequado e uma melhor resposta às necessidades individuais de cada criança, seja através 

de infraestruturas físicas, seja com equipas multidisciplinares especializadas ou outros 

recursos técnico-pedagógicos, para que se possam vencer as inúmeras dificuldades de 

todas as crianças. 

Com a diferença muito se aprende! Aprendem as crianças, os educadores, os pais, a 

comunidade em geral, incluindo a própria escola (designado por escola todas as 

instituições onde se pode aprender).  

Por isso é que uma “escola inclusiva é uma escola onde se celebra a diversidade, 

encarando-a como uma riqueza e não como algo a evitar, em que as complementaridades das 

características de cada um permitem avançar, em vez de serem vistas como ameaçadoras, como 
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um perigo que põe em risco a nossa própria integridade, apenas porque ela é culturalmente 

diversa da do outro, que temos como parceiro social. (…) Só construímos a nossa identidade por 

contraponto à existência de outros que se distinguem de nós, então a inclusividade faz todo o 

sentido” (César, 2003, p.119). 

 

A construção da escola inclusiva é uma tarefa dos educadores, professores, dos pais 

e dos governantes, na sua qualidade de agentes geradores e gestores de condições e de 

recursos e, ainda, de construtores de mentalidades, abertas à mudança e ao respeito e 

celebração da diversidade humana (Ainscow, 1999, Mittler, 2000). Para que a inclusão 

destas crianças não fique comprometida, as escolas e todas as pessoas que nela 

trabalham, devem sentir a necessidade de se organizarem e de se adaptarem de forma a 

poderem criar condições que permitam que estas crianças sejam integradas na 

comunidade escolar e que adquiram competências, evoluindo tanto a nível do 

conhecimento e da autonomia, como a nível das relações humanas. Na Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos, uma boa gestão escolar está dependente do 

envolvimento ativo e criativo dos educadores, professores, técnicos operacionais, bem 

como do desenvolvimento de uma cooperação eficaz e de um trabalho de equipa entre 

todos os envolvidos, tendo como finalidade a satisfação das necessidades das crianças. 

 

Intervenção Precoce – Educação Especial 

Existem em Portugal diferenças significativas nos procedimentos de atuação, 

avaliação e acompanhamento das crianças, inclusive legislação própria na distinção entre 

o apoio/atendimento de crianças com NEE, ao abrigo da Intervenção Precoce na Infância 

(IPI) ou da Educação Especial. Referem-se, de forma sucinta, as principais caraterísticas 

e diferenças.  

De acordo com Decreto-Lei n.º 281/2009, de 6 de Outubro, que rege o Sistema 

Nacional de Intervenção Precoce na Infância (IPI), (designado por SNIPI), a IPI abrange 

as crianças entre os 0 e os 6 anos, com alterações nas funções ou estruturas do corpo que 

limitam a sua participação nas atividades típicas para a sua idade e contexto social ou 
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com risco grave de atraso de desenvolvimento. Este apoio estende-se às famílias, pois 

também necessitam de ser apoiadas em todo este processo. 

Para a IPI, integra as seguintes definições:  

a) «Intervenção Precoce na Infância (IPI)» é o conjunto de medidas de apoio 

integrado centrado na criança e na família, incluindo ações de natureza preventiva e 

reabilitativa, especialmente no âmbito da educação, da saúde e da acção social; 

b) «Risco de alterações ou alterações nas funções e estruturas do corpo» diz 

respeito, a qualquer risco de alteração, ou alterações, que limite o normal 

desenvolvimento da criança e a sua participação, tendo em conta os referenciais de 

desenvolvimento próprios, consoante a idade e o contexto social; 

c) «Risco grave de atraso de desenvolvimento» neste caso, considera-se a 

verificação de condições biológicas, psicoafetivas ou ambientais, que implicam uma alta 

probabilidade de atraso relevante no desenvolvimento da criança.  

A atuação da IPI funciona em articulação com as estruturas representativas dos 

Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social, da Saúde e da Educação, e em 

colaboração direta com as famílias, tendo como órgão coordenador a Comissão de 

Coordenação do SNIPI.  

 O Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, referente à educação especial em 

Portugal, veio estabelecer que, “no quadro da equidade educativa, o sistema e as práticas 

educativas devem assegurar a gestão da diversidade da qual decorrem diferentes tipos de 

estratégias que permitam responder às necessidades educativas dos alunos. Deste modo, a 

escola inclusiva pressupõe individualização e personalização das estratégias educativas, 

enquanto método de prossecução do objetivo de promover competências universais que 

permitam a autonomia e o acesso à condução plena da cidadania por parte de todos”. 

 De acordo com este diploma, não estão englobadas as crianças que necessitem dos 

apoios da educação especial mas que não frequentem os estabelecimentos de educação da 

rede pública. Ou seja, somente para as crianças que frequentem as escolas de ensino 

particular e cooperativo, retiradas do paralelismo pedagógico e a cessação do co-

financiamento, qualquer que seja a sua natureza, por parte da administração educativa 

central e regional e seus organismos e serviços dependentes. 
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Este Decreto-Lei deixa, também, de fora alunos com necessidades educativas especiais 

de caráter temporário, partindo do princípio que as mesmas necessidades serão resolvidas 

com estratégias a utilizar pelo educador de infância da sala. Este Decreto-Lei visa, ainda, 

de uma introdução da Classificação Internacional de Funcionalidade de Crianças e 

Jovens (CIF-CJ), proposta pela Organização Mundial de Saúde, que servirá de base à 

elaboração de um relatório técnico-pedagógico, bem como do programa educativo 

individual. Este relatório deverá ser elaborado em equipa multidisciplinar, com o 

contributo de todos os intervenientes do processo, normalmente, os encarregados de 

educação e/pais, técnicos dos centros de saúde, técnicos dos centros especializados, o 

educador titular, educador de educação especial, em suma, todos os elementos que 

constituem a equipa que trabalha com a criança. Esta legislação pretende que todos os 

elementos ligados à criança trabalhem conjunta e colaborativamente para encontrar as 

respostas educativas e pedagógicas que possam responder às reais necessidades das 

crianças proporcionando-lhes uma educação equitativa, promotora do acesso e sucesso 

educativo. 

 As grandes diferenças entre a IPI e a Educação Especial é a possibilidade de 

atuação em situação de risco e a frequência de estabelecimentos de ensino sem 

paralelismo pedagógico com o Estado, referidas anteriormente. 

 

Segundo McCollum & Maude (2010), a educação de infância especial nasceu nos 

Estados Unidos da América, da junção entre a educação de infância e a educação 

especial, tendo evoluído para as necessidades das crianças pequenas e especiais. A 

intervenção precoce, como “manipulação ambiental” (p. 796), fornece o momento 

oportuno e a responsabilização de aperfeiçoar o acesso das crianças ao melhor começo 

possível. E, dada a diversidade da população atendida, os objetivos da educação de 

infância especial podem ser diversos: “facilitar, optimizar, minimizar, remediar e 

prevenir” (p. 797).  

Os contextos de atendimento a estas crianças apresentam, também, grandes 

diferenças: um atendimento exclusivamente domiciliário, exclusivamente formal (escolas 

públicas, hospitais, contextos de atendimento diurno, igrejas ou organismos privados) ou 
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uma combinação dos dois. O maior beneficiário deste apoio será a criança mas também 

os pais, os irmãos e outros membros da família alargada. Os educadores do ensino 

regular também podem ter benefícios e apoios. “No nível dos 0 aos 3 anos de idade, o 

público-alvo é mais diversificado e pode ser a criança, os pais, o conjunto pais-filho ou 

toda a família, dependendo da filosofia e da história de cada modelo” (Meisels, 1989, 

referido por McCollum & Maude 2010, p. 803). 

 

2.3.3 Estratégias para a inclusão 

 

 Antes de serem facultadas algumas estratégias prática, deve-se salientar que o 

destaque na aprendizagem deve ser colocado no «como se é inteligente» e não no «quão 

inteligente se é», Gardner, (1985, referido por Bahia & Oliveira, 2013). Por isso mais 

tarde, Gardner (1999, referido por Bahia & Oliveira, 2013), concluiu que existem, entre 

sete a nove, talvez mais, tipos de inteligências múltiplas independentes umas das outras 

(lógico-matemática, linguística, espacial, musical, quinestésica, intrapessoal, 

interpessoal, naturalista e existencial). Na identificação das frangibilidades da teoria das 

inteligências múltiplas de Gardner, surge como a mais “aceite, divulgada e aliciante” 

como um meio de permitir individualizar as estratégias de ensino ao considerar que cada 

criança poderá aprender melhor usando uma dessas inteligências. Desta forma a 

criatividade abre as portas para se ensinarem os mesmos conceitos de variadas formas. 

As autoras referem que “resta saber se de facto há múltiplas inteligências ou se há uma 

inteligência que se expressa em múltiplos domínios do conhecimento” (Bahia & Oliveira, 

2013, p. 596-597). Seguidamente, abordam-se as questões mais práticas. 

 

Rief & Heimburge, (2006), na obra intitulada: Como Ensinar Todos os Alunos na 

Sala de Aula Inclusiva, referem que tanto o ambiente vivido na sala, como as estratégias 

utilizadas, os apoios e as intervenções, podem ajudar as crianças a experienciar e 

interiorizar sentimentos positivos acerca de si mesmas, e dessa forma, ao sentirem-se 

capazes, competentes e valorizadas, tornam-se crianças competentes, valorizadas, 
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respeitadas e apreciadas pelos outros e por si próprias. São, também, referidas algumas 

estratégias a adotar para a promoção de ambientes positivos. De forma a facultar pistas 

aos educadores de infância para melhor lidarem com todas as crianças existentes nos seus 

grupos. Os autores estabelecem um conjunto de estratégias que se indicam de seguida (p. 

178-181). As ideias e as estratégias exibidas, não sendo particularmente novas ou 

inovadoras, são, no entanto, estratégias simples, conhecidas e baseadas no bom senso, 

que têm sido usadas já há alguns anos por diversos educadores. Vejamos quais: 

 

 Ambiente de confiança; 

 Disposição da sala de modo a permitir o controlo visual de todo o espaço e 

das crianças, deixando as áreas da sala com mais procura livres de 

obstáculos e bastante amplas para permitir a circulação; 

 Apoio e incentivo de todo o corpo docente e não docente, bem como das 

outras crianças; 

 Respeito e apreço pela diversidade (étnica, cultural, religiosa, língua 

materna, estatuto socioeconómico da família, necessidades especiais de 

educação, deficiência, género e estilos de aprendizagem); 

 Expetativas claras e elevadas relativamente às crianças e a todos os 

elementos que da escola fazem parte; 

 Apoio da comunidade e dos pais; 

 Diversidade de estratégias de ensino-aprendizagem que dêem resposta à 

diversidade de estilos de aprendizagem existentes; 

 Objetivos de aprendizagem e comportamentais negociados e claros; 

 Atividades de aprendizagem motivadoras, relevantes e desafiantes 

(integradas nas orientações curriculares e nas metas de aprendizagem); 

 Grande número de atividades divertidas e envolventes para as crianças; 

 Monitorização regular e frequente do desenvolvimento das crianças; 

 Educadores afáveis, amáveis, tolerantes, justos, imparciais que se 

apercebam das diferenças desenvolvimentais e de necessidades das crianças; 
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 Sentido de pertença ao grupo/comunidade; 

 Ênfase na cooperação, na comunicação e no reconhecimento dos pontos 

fortes de todos; 

 Produtos (trabalhos) das crianças expostos no recinto escolar, aberto às 

famílias e à comunidade; 

 Reconhecimento positivo das crianças (ex.: incentivos e recompensas); 

 Expetativas/ modelação de posturas positivas, amabilidade e respeito por 

parte das chefias. 

 

 Relativamente às estratégias positivas a utilizar dentro de sala com o grupo das 

crianças. Na obra, referida anteriormente, Como Ensinar Todos os Alunos na Sala de 

Aula Inclusiva (2006), evidenciam-se: 

 

 Promover um ambiente receptivo a novas ideias; 

 Encorajar as crianças a expressar sentimentos; 

 Usar técnicas para colocar questões e métodos de partilha, para que todos 

possam ser ouvidos e possam partilhar a aprendizagem de forma 

equitativa; 

 Receber as crianças que entram na sala com um sorriso e cumprimenta-las 

individualmente; 

 Elaborar notas pessoais e positivas acerca das crianças para colocar nos 

cabides ou mochilas, anexar às avaliações periódicas, ou enviar para casa 

em postais; 

 Enviar mensagens e notas especiais às crianças reconhecendo os seus 

esforços e trabalho; 

 Se o educador sabe quais vão ser as suas crianças antes do início do ano 

letivo, deve fazer chamadas telefónicas pessoais para se apresentar, ou 

durante o verão, enviar pelo correio uma mensagem dizendo-lhes que é 

com prazer que espera vê-los na sua sala; 
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 Ensinar as crianças e proporcionar momentos para os levar a escrever 

mensagens positivas, cartas de agradecimento, postais com desejos de 

melhoras a outras crianças, elementos da escola, professores substitutos, 

convidados e famílias; 

 Descobrir o lado humorístico dos acontecimentos e tentar levar o máximo 

possível de alegria e divertimento para dentro da sala; 

 Incorporar a literatura na sala, de forma a ajudar as crianças a expressar, 

compreender sentimentos e emoções tematicamente relacionados com uma 

variedade de tópicos; tais como: preocupação com os outros, 

determinação, pertença e aceitação, rejeição e escárnio, desvantagens, 

perdão e amizade, doença, entre outros; 

 Telefonar todas as noites, a um encarregado de educação a fim de lhe 

transmitir informações positivas acerca dos esforços desenvolvidos pelo 

seu educando e para partilhar boas notícias com os pais; 

 Ensinar as crianças a fazerem afirmações positivas, elogios e a 

reconhecer/usar linguagem que promova comportamentos de autoestima e 

autoconfiança. Podem-se usar estratégias como um gesto combinado, e 

sempre que alguém adulto/criança consegue estabelecer esses “brilhos” na 

comunicação, os outros fazem o sinal combinado, como forma de 

reconhecimento; 

 Ensinar as crianças a receber elogios de forma adequada; 

 Analisar comentários negativos e a forma como essas palavras nos fazem 

sentir. Atribuir um nome a esse tipo de comentários (palavras destrutivas, 

desencorajadoras, demolidoras) e usar uma palavra/ sinal de aviso, para 

lembrar as crianças que não se devem expressar de uma forma que cause 

danos e tristeza aos outros; 

 Tirar fotografias e filmar as crianças em diferentes atividades 

regularmente. Mostrar as fotos e vídeos às crianças e aos pais; 
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 Aplaudir, em grupo, as crianças que resolvem situações, encontram outros 

caminhos ou estratégias; 

 Ajudar as crianças a reconhecer os seus pontos fortes e aptidões. Manter 

um registo ou um perfil daquilo que as crianças sabem fazer bem; 

 Designar crianças como “peritas na sala”, em relação a certos tópicos ou a 

aptidões específicas em que brilham ou que especialmente as interessam; 

 Proporcionar múltiplas tarefas e oportunidades para as crianças 

evidenciarem os seus pontos fortes; levar a criança a ensinar ao outro 

aquilo que sabe fazer bem; partilhar os seus passatempos, interesses e 

afins; 

 Criar um livro denominado “Os Nossos Pontos Fortes”, tendo cada criança 

direito a uma página. Cada um pode levar fotografias, escrever ou 

desenhar acerca dos seus pontos fortes, daquilo que sabe fazer bem, dos 

traços positivos do seu caráter, entre outros; 

 Designar duas crianças por semana para serem os responsáveis/ presidentes 

dessa semana, além de tarefas específicas no seio do grupo; na semana 

anterior pede-se que levem fotografias e objetos relacionados consigo e 

que gostariam de mostrar aos colegas e adultos. Pode fazer-se um desenho 

ou ditar aos pais para que escrevam uma pequena biografia; os pais 

escrevem também um parágrafo em que partilham aspetos positivos do seu 

– sua, filho(a). Depois distribuem-se tiras de papéis coloridos entre as 

crianças da sala para que escrevam algo positivo acerca dessas crianças 

(traços do caráter, o que pensam que essa criança faz bem, o que gostam e 

apreciam nessa criança). Estas crianças podem ainda distribuir tiras 

suplementares por outros membros da família e de elementos da escola e 

amigos, para juntar às restantes. No final da semana, os comentários 

positivos juntam-se num cartaz e este pode ser levado para casa; 

 Associar uma criança com baixa autoestima a uma outra mais nova. A 

mais velha irá servir de tutor à mais nova. Este tipo de tutorias, bem como 
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os sistemas de associação de crianças de diferentes idades, constituem uma 

excelente forma de impulsionar o desenvolvimento da autoestima em todas 

as crianças; 

 Modelar formas de auto encorajamento positivo, especialmente para 

mostrar como pensar de forma positiva e não desistir quando há frustração; 

 Treinar as crianças a respeitar o esforço e a valorizar o trabalho dos outros, 

identificando com comentários positivos a produção, antes de se fazer 

qualquer recomendação no sentido de melhorar; 

 Muitas salas de Jardim-de-infância têm o seu próprio animal de estimação 

e uma área de jardim (ou plantas) para cuidar, o que ajuda as crianças a 

sentirem-se bem com elas próprias e mais próximas do grupo da sua sala e 

da escola. 

 

 Foram referidas algumas estratégias importantes para que, de forma natural e 

inclusiva, possam beneficiar todas as crianças pertencentes a um grupo ou sala. As 

diferenças dissipam-se no contato natural, interpessoal e afetivo entre humanos, 

intimamente com a natureza e o meio envolvente. É, por isso, muito importante criar nas 

nossas crianças um sentido de obrigação e de responsabilidade no que diz respeito a 

ajudar os outros. É totalmente importante envolvê-las, sempre que possível, em projetos 

de serviço comunitário fora da escola com as famílias, igrejas, centros de saúde e 

serviços locais. Todas as oportunidades para envolver as crianças em projetos de 

prestação de serviços será de grande importância para a comunidade e para a sociedade. 

A maior parte dos envolvidos ganha em termos de autoestima e de sentimentos positivos 

acerca de si mesmos, de cada vez que se dão aos outros. 

 

2.4. Estudos empíricos 

 A investigação informa a prática. Ao ajudar os profissionais a refletir sobre a sua 

prática, sobre si próprios e a avaliar as suas ideias sobre o trabalho que desenvolvem, 

podem surgir novas formas de ver a educação e de se verem a si próprios. Dos vários 
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estudos aqui abordados, destacam-se alguns devido à sua pertinência e importância na 

objectivação dos resultados obtidos e pela capacidade de colocar educadores, 

investigadores, leitores a refletir sobre a ação. 

 Rist, referido por Meisels, Steele, e Quinn-Leering, K. (2010) num estudo relativo, 

às perceções e atitudes dos educadores de infância, e às capacidades das crianças, todas 

elas parecem ter um efeito evidente no sucesso das crianças. No mesmo estudo 

longitudinal de crianças negras, numa escola urbana segregada, o investigador constatou 

que a educadora por ele estudada, avaliava as capacidades esperadas nas suas crianças 

baseando-se no seu aspeto, estilo de linguagem e estatuto socioeconómico da família. 

Sem conhecer as crianças, esta educadora organizava-as numa de três mesas, consoante 

as suas capacidades. Para esta educadora, as crianças que “aprendiam depressa” eram 

todas as que andavam limpas e bem vestidas, interagiam verbalmente com ela e cujas 

famílias não estavam inscritas na assistência social. Esta perceção, tida pela educadora, 

prognosticava exatamente o sucesso escolar futuro daquelas crianças, bem como aos 

níveis de capacidade das mesmas. Também foi analisado o modo como os educadores 

tratavam as crianças nos diferentes grupos de capacidade, em termos da quantidade de 

tempo despendida a empenhar as crianças no processo de ensino/aprendizagem, 

incentivando-as e ajudando-as no seu trabalho, dando às crianças a oportunidade de 

demonstrarem o que sabem, convocando-as a participar nos projetos do grupo, tornando-

se claro e perceptível o motivo de umas continuarem a ter sucesso, à medida que o fosso 

entre elas não parava de aumentar a cada ano que passa. 

 Um outro estudo referido por Howes e Hamilton (2010), refere que o National 

Child Care Satffing Study (NCCSS) foi um dos primeiros documentos a analisar as 

relações entre a prestação de cuidados de qualidade às crianças e os salários dos 

educadores de infância. Nele se verifica que as instituições de atendimento podem ou não 

funcionar com fins lucrativos. Contudo as que funcionavam com fins lucrativos criavam 

pior ambiente de trabalho para o pessoal, pagavam salários mais baixos e as salas de 

atividades apresentavam os piores rácios (adulto – criança) em relação às que não tinham 

fins lucrativos. E, segundo estes autores, tanto em contextos formais como em amas, os 

adultos prestadores de cuidados são mais sensíveis e disponíveis quando têm à sua 
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responsabilidade um menor número de crianças (Howes & Hamilton, 2010, referindo 

Howes, 1983; Ruopp et al., 1979; Smith & Connolly, 1981; Whitebook et al., 1990). Foi 

também constatado, no mesmo estudo, que os educadores de infância das instituições 

com fins lucrativos eram menos sensíveis e competentes do que os educadores das 

instituições sem fins lucrativos. Como conclusões, Howes e Hamilton (2010), referem 

que a qualidade do atendimento às crianças está intimamente relacionada com o 

educador/adulto que concede os cuidados. Em contextos onde o educador desempenha 

com eficiência as suas funções, as crianças são capazes de desenvolver uma maior 

competência social e cognitiva. A eficiência do educador está ligada às suas caraterísticas 

individuais, incluindo a formação académica e profissional, às caraterísticas do contexto, 

em especial ao salário e ao rácio adulto-criança. 

 Este estudo torna-se pertinente, na medida em que cada educador foi já criança e 

desfrutou de uma família e de um determinado tipo de pais (ou quem legalmente os tenha 

substituído). Segundo o estudo de Stevens, Hough e Nurss, (2010), ficou demonstrado 

que a competência das crianças é influenciada de forma positiva de acordo com a 

estimulação e interação oral consistente. Estes autores verificaram que os pais que 

brincam e conversam com os filhos, ajudando na sua exploração e manipulação dos 

objetos e do ambiente envolvente, que proporcionam às crianças experiências novas e 

interessantes, tinham maior probabilidade de terem filhos criativos, curiosos e 

competentes. 

 Nos Estados Unidos da América os primeiros estudos, datados de meados dos 

anos 80, que pretendiam determinar a eficácia da IPI e as implicações do apoio social, 

financiamento e também a aquisição de conhecimentos que orientam as práticas 

pedagógicas (Guralnick, 1988, referido pelos investigadores (McCollum & Maude, 

2010). Todos os estudos, atrás referidos, pareciam confirmar as seguintes conclusões: a) 

há períodos vulneráveis, janelas de desenvolvimento óptimo no desenvolvimento de uma 

criança, principalmente nos 3 primeiros anos de vida, durante os quais a intervenção pode 

ser particularmente activa (Guralnick, 1989, referido por McCollum & Maude, 2010); b) 

a intervenção precoce pode remediar uma deficiência primária ou impedir a ocorrência de 

uma deficiência secundária (Hanson & Lynch, 1989; referido por McCollum & Maude, 
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2010), c) os resultados obtidos pelos serviços de intervenção precoce podem contribuir 

para melhorar o estatuto desenvolvimental da criança (Hunt, 1979; Lazar & Darlington, 

1982; Meisels, 1985; Scheweinhart & Weikart, 1985; mencionado por McCollum & 

Maude, 2010). Alguns dados apontavam, também para as probabilidades de se obterem 

resultados superiores em testes de inteligência, nas crianças que tinham estado em 

modelos de educação especial, comparativamente aos seus pares que não tinham 

beneficiado desses modelos (Lazar & Darlington, 1982; referenciado por McCollum & 

Maude, 2010). Por outro lado, as crianças que eram apoiadas pelos serviços especiais nos 

primeiros anos de vida, tinham menos probabilidades de vir a precisar mais tarde destes 

serviços e mais probabilidade de darem um contributo positivo para a sociedade, 

mostrando níveis de delinquência inferiores aos crianças que não tinham recebido 

qualquer apoio educativo precoce (Scheweinhart & Weikart, 1985; Scheweinhart, 

Berrueta-Clement, Barnett, Epstein & Weikart, 1985, referenciados por McCollum & 

Maude, 2010). 

 As investigações realizadas sugeriram, também, que as crianças que entravam 

mais cedo para a educação pré-escolar tinham menos probabilidades de vir a necessitar, 

mais tarde, dos serviços da educação especial, do que as crianças que só tardiamente 

recebiam educação pré-escolar ou, até, não chegavam a recebê-la (Barnett & Escobar, 

1990; Garland, Stone, Swanson & Woodruff, 1981; Schweinhart, Berrueta-Clement, 

Barnett, Epstein & Weikart, 1985; relatados por McCollum & Maude, 2010). Apesar de 

prometedores, estes estudos sobre a eficácia, apresentavam vários problemas 

metodológicos, relativos à população, tratamento dos dados e resultados. Como tal, a 

investigação sobre a eficácia sofreu algumas mudanças, e mais recentemente, com o 

controlo sobre as diferentes caraterísticas dos sujeitos, como o grau de deficiência, 

permitiram obter resultados mais claros. Esses resultados indicaram que a intervenção em 

crianças dos 0 aos 3 anos produziu resultados mais ambíguos (Simeonsson & Bailey, 

1990; relatado por McCollum & Maude, 2010). O que distingue, pois, a IPI sem sucesso 

da IPI com sucesso, tem a ver com as respostas e os apoios prestados a esta população 

específica (crianças dos 0-3 anos) e que são dados não só às crianças como também às 

famílias. Estes resultados testemunham a conclusão tirada por Bronfenbrenner, há 38 
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anos atrás, onde refere que é a mudança operada nas famílias que explica as mudanças a 

longo prazo operadas nas crianças (1975; Guralnick, 1989; Shonkoff & Hauser-Cram, 

1987; referidos por McCollum & Maude, 2010). 

 As atitudes dos educadores de infância face à educação inclusiva, nomeadamente 

na inclusão das crianças com NEE no grupo de jardim-de-infância, constituem uma 

variável muito importante no sucesso educativo e futuro das crianças. Os estudos mais 

marcados referem-se aos professores de 1.º ciclo. Historicamente, os professores têm 

reagido desfavoravelmente à inclusão de alunos com deficiências, mesmo ligeiras 

(Larrivee & Cook, 1979, referido por Santos, 2008). Nos primeiros estudos sobre este 

domínio, os professores mostravam-se apreensivos acerca da qualidade do trabalho que 

estas crianças pudessem realizar, bem como mostravam receios e preocupações com os 

níveis de desenvolvimento dessas crianças na integração e, por último, na quantidade de 

tempo que poderiam necessitar de despender no ensino individualizado (Bender, Vail & 

Scott, 1995).  Alguns estudos referem que a implementação concreta e o sucesso da 

inclusão estão dependentes das atitudes evidenciadas por parte dos professores (Hannah 

& Pliner, 1983; Bishop & Wood, 1986, 1992, referidos por Santos, 2008). Investigações 

mais recentes apontam para atitudes mais positivas face à inclusão, sob várias perspetivas 

(Whinnery, Fuchs & Fuchs, 1991, referidos por Santos, 2008). 

 Palácios (2004) menciona que, possivelmente, as duas variáveis dos professores 

mais importantes para o êxito da inclusão são: a formação e as atitudes pessoais (1987), 

ideia corroborada por Casanova (1990), mencionando que a formação inicial e contínua é 

uma das exigências para se atingir a inclusão educativa. Estes estudos evidenciam a 

relação implícita entre a formação e as atitudes dos professores face à inclusão: outros 

estudos referem outras variáveis que também podem influenciar e condicionar essas 

atitudes, nomeadamente uma maior preparação pedagógica, pois estes professores estarão 

mais predispostos a assumir mudanças metodológicas e de atitude com os seus alunos 

(Torre, 1995; Silva, 2002; Plaisance, 2002; Melero; 2004; Santos, 2008). Em resumo, as 

atitudes dos educadores são fatores determinantes, sendo positivas ou negativas, da 

aprendizagem. As atitudes positivas dos educadores/professores favorecem as 

aprendizagens e, pelo contrário, as atitudes negativas dificultam-nas. Por outro lado, as 
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atitudes resultantes da aprendizagem, projetam-se no comportamento das crianças, dentro 

e fora do ambiente escolar. 

 

Capítulo III – Metodologia 

 

 Ao longo deste capítulo, mencionam-se as opções metodológicas utilizadas, 

distinguem-se os sujeitos da amostra, caracterizam-se os instrumentos de trabalho que 

serviram de recolha de dados, descreve-se o procedimento realizado e enunciam-se as 

variáveis e as questões que serviram de base a esta investigação. 

Na realização deste trabalho de investigação, foram tomadas algumas opções 

metodológicas para responder de forma mais precisa às questões de estudo. Para o efeito, 

utilizou-se uma abordagem quantitativa, através de um método estatístico, por se 

considerar ser essa a forma de se conseguirem dados descritivos. Escolheu-se esta análise 

por ser mais objetiva, mais fiel e mais exata, visto ser melhor controlada (Bardin, 2009). 

Na forma utilizada para a recolha de dados, optou-se pela escolha do inquérito por 

questionário. Esta opção foi considerada apropriada a uma utilização pedagógica devido 

ao caráter preciso e formal da sua construção e da aplicação prática, permitindo a 

comparação de respostas de todos os sujeitos da amostra (Giglione & Mantalon, 2007). O 

inquérito por questionário foi preenchido por um conjunto de educadores de infância, 

representativos desta profissão, pretendendo-se averiguar as suas opiniões e situações 

relativamente aos itens indicados, permitindo a formalização das respostas às questões de 

estudo. As opções de respostas dos educadores de infância foram, depois, codificadas 

para facilitar o tratamento dos dados e posteriormente analisados estatisticamente, como 

é específico de uma metodologia quantitativa. Este procedimento apresentou como 

vantagem a possibilidade de quantificar um número grande de dados, factor importante 

para a representatividade da amostra e também por possibilitar a comparação das 

respostas e a análise das correlações entre as variáveis (Maroco, 2008). O anonimato foi 

salvaguardado, razão para uma maior credibilidade das respostas e, naturalmente, numa 

maior precisão nas conclusões verificadas. 
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Foi utilizada a escala (TSCES) “Teacher Self-concept evaluation scale”, onde 

foram modificadas as palavras: “alunos” por “crianças”, “professor” por “educador” e 

“turmas” por “crianças” para, desta forma, o inquérito estar mais adaptado a esta 

população. Foi, ainda, acrescentado o determinante “a”, correspondendo ao feminino das 

palavras por se considerar que esta ainda é uma profissão maioritariamente feminina, não 

querendo, contudo, excluir a população masculina, que existe, segundo a nossa amostra. 

Esta escala apresenta seis dimensões ou fatores, dentro do Autoconceito Profissional: 

competência, relação com as crianças, relação com os colegas, satisfação, aceitação de 

risco e iniciativas, e auto-aceitação, baseiam-se nas dimensões descritas por Volpi (1996) 

e em elementos complementares recolhidos por Villa (1992) referido por Veiga et al. 

(2006). Sendo apresentadas individualmente: 1) Competência (Comp), esta dimensão diz 

respeito à perceção que os educadores têm relativamente à sua competência. Villa e 

Calvete (2001) referem que é algo similar com a eficácia pessoal, identificada como um 

dos principais componentes da autoeficácia de (Soodak e Podell, 1996); 2) Perceções 

interpessoais ou Relação com os Colegas (ReCo), este domínio diz respeito à integração 

social e interpessoal; 3) Relacionamento com as Crianças (ReCr) é um importante ponto 

de referência para os educadores. Uma elevada avaliação neste fator indica que os 

educadores não têm problemas de relacionamento com as crianças e que os educadores 

gostam de estar em sala e que se sentem apreciados pelas crianças, havendo, 

naturalmente, reciprocidade neste relacionamento; 4) Satisfação, esta dimensão diz 

respeito aos educadores e aos aspetos que consideram positivos na sua atividade docente. 

A diferença entre os aspetos positivos e negativos é suficiente para que este fique na 

profissão ou queira abandoná-la; 5) Aceitação de Riscos e iniciativas (ArI), este domínio 

apresenta algumas semelhanças com a dimensão da flexibilidade apresentada por Arthur, 

(1995). Guskey (1988) referiu que os professores com autoperceções positivas 

demonstram melhores atitudes na implementação de novas práticas. Por último, a 6) 

Autoaceitação (AuAc), esta dimensão surge na maioria dos instrumentos de avaliação do 

autoconceito profissional e da autoestima (Villa, 2001).  

Foi utilizada a escala (TEIP) “Teacher Efficacy for Inclusive Practices”, composta 

inicialmente por 18 itens, muito embora a versão final, da qual foi feita a tradução, seja 
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agora composta apenas 16 itens. Estes itens distribuem-se em três fatores diferentes de 

perceção de ensino-eficácia para a educação inclusiva, sendo eles a “Auto-eficácia para 

usar Estratégias Inclusivas” (AEI), a “Auto-eficácia na Colaboração” (AC) e a “Auto-

eficácia na Gestão dos Comportamentos” (AGC).  

O estudo fatorial, das referidas escalas, não sendo objeto de estudo da presente 

pesquisa, poderá ser posteriormente considerado, dada até a falta de instrumentos entre 

nós. A complexidade de tal tipo de análise e a existência de dados, necessários e 

suficientes, para responder às questões de estudo formuladas, constituíram motivos da 

decisão havida. 

 

3.1 A amostra  

O presente estudo foi efetuado com uma amostra constituída por 332 educadores de 

infância, sendo que, no total, as respostas foram obtidas de 334 educadores de infância. 

No entanto, as respostas de dois educadores, por incongruência e falta de consistência das 

mesmas, foram consideradas inválidas e eliminadas desta investigação. Tentou-se que a 

amostra fosse o mais representativa possível da população a que pertence, de forma a ser 

possível generalizar os resultados. Na apresentação dos dados, recorreu-se à utilização de 

gráficos e tabelas para uma melhor visualização global dos mesmos. 

Dos 332 educadores participantes neste estudo e na amostra, 6 educadores de 

infância correspondendo a 1,8% pertencem ao sexo masculino e 326 educadoras de 

infância, que representam 98,2% pertencem ao sexo feminino. Confirmando-se neste 

estudo a predominância de respostas de educadoras do sexo feminino, numa profissão 

ainda muito ligada socialmente às funções maternais, incluídas nas profissões das 

mulheres.  

O curso de educação de infância foi a primeira opção de escolha de profissão para 

85,5% dos educadores de infância, sendo que tiveram 5,7% formação noutras áreas e 

3,0% tinham formação inicial em educação básica. Havendo lugar para 5,8% que não 

tendo como primeira opção a educação de infância, ingressou neste curso e nesta área da 

formação superior.  
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Relativamente à idade dos educadores de infância, a mesma varia entre os 20 e os 

50 ou mais anos de idade. A maior incidência ocorre no intervalo de idades 

compreendidas entre os 31 a 40 anos (34,3%), seguido do intervalo 41 a 50 anos, com 

24,4%. A minoria da amostra situa-se no intervalo dos 20 a 25 anos, correspondendo a 

uma percentagem de 5,1%. O agrupamento de idades apresenta-se com uma curva 

normal. O gráfico 1, que se segue, ilustra os sujeitos da amostra, distribuídos pela 

variável “idade”.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição da amostra em função da variável “idade” 

 

 Em relação ao estado civil, a amostra, apresentou-se com uma maior percentagem 

52,4% na categoria casados, seguido do solteiro com 26,5%; os restantes estados civis 

(união de facto, divorciado e viúvo), juntos, não perfazem 1/3 da percentagem (21%) 

apresentando-se, por isso, como a menor percentagem. O gráfico 2 ilustra os sujeitos da 

amostra distribuídos pela variável “estado civil”.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Distribuição da amostra em função da variável “estado civil”             
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Relativamente às habilitações literárias dos educadores de infância, os resultados 

são os seguintes 65,7% são licenciados, sendo que o bacharelato, apesar de ainda existir, 

se apresenta com uma pequena percentagem (4,5%). Por outro lado, o mestrado é a 

formação contínua mais indicada pelos educadores de infância 9,9%. O gráfico 3 ilustra 

os sujeitos da amostra distribuídos pela variável “habilitações literárias”. 

 

 

Gráfico 3 - Distribuição da amostra em função da variável “habilitações literárias” 

Quanto ao tempo de serviço dos educadores de infância, nesta amostra, não 

existem educadores com 3 anos de serviço (0%). A grande maioria dos educadores 

83,3%, situa-se a partir dos 5 anos de serviço até mais de 20 anos (83,3%). Os momentos 

cruciais da profissão são os momentos iniciais, altura em que se manifestam, as 

dificuldades as dúvidas e a procura dos apoios; os educadores que se situam entre o 

primeiro e o segundo ano de serviço são 13,2%. O gráfico 4 ilustra melhor esta realidade, 

distribuindo os sujeitos da amostra pela variável “anos de serviço”. 

 

 

Gráfico 4 - Distribuição da amostra em função da variável “anos de serviço” 
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Os contextos de atendimento, onde os educadores exercem as suas funções, são 

bastante equiparados entre os três grandes grupos (rede pública, IPSS, privado). Na rede 

pública, está a grande fatia de educadores de infância a exercer funções (36,4%). Bem 

como nas IPSS 34,6%, pois importa referir que as respostas dadas por educadores a 

exercer funções na Santa Casa da Misericórdia 3,3%, foram anexadas às IPSS quanto à 

de análise de dados, pois, apesar de terem estatuto próprio, o modo de funcionamento e 

financiamento às famílias é idêntico entre si, ficando desta forma com uma percentagem 

total de 37,9%. Esta junção estatística foi operacionalizada por dificuldades em obter as 

respostas dentro deste contexto de atendimento à infância; assim, as mesmas serão 

remetidas para as limitações no estudo. Os estabelecimentos privados correspondem a 

25,6%. 

O gráfico 5 ilustra os resultados da amostra, distribuídos pela variável “contextos 

de atendimento”. 

 

 

Gráfico 5 - Distribuição da amostra em função da variável “contextos de atendimento” 

 

Quanto à resposta social onde os educadores de infância exercem as suas funções 

de docência, a percentagem maior cabe à resposta social do jardim-de-infância com 

63,3%. Este resultado, era o esperado visto que, como referido no gráfico 5, 

anteriormente, 36,4% dos educadores de infância trabalha na rede pública que tem como 
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único contexto de trabalho o jardim-de-infância. Trata-se de uma percentagem muito 

significativa, pois abrange 210 dos educadores de infância da nossa amostra. 

Relativamente ao contexto de trabalho de creche temos 27,1%, um valor significativo 

embora comparativamente mais baixo do que com o de jardim-de-infância. Algumas 

educadoras de infância, pelo facto de assumirem outras funções, tais como, de direção ou 

de coordenação pedagógica, não têm sala associada, trabalhando como apoio a todas as 

salas e respetivos grupos de crianças, bem como aos respetivos educadores.  

O gráfico 6 ilustra os sujeitos da amostra, distribuídos pela variável “contexto de 

trabalho”, resposta social ou valência, onde exercem as funções de docência. 

 

 

Gráfico 6 - Distribuição da amostra em função da variável “contexto de trabalho” 

 

Os educadores de infância foram distribuídos na amostra segundo os seguintes 

Quadros de Zona Pedagógica (QZP): na Cidade e Zona Norte de Lisboa existem 30,1% 

de educadores de infância; em Lisboa Ocidental, 19,0% e na zona Oeste 15,4%. A maior 

percentagem correspondeu a outras zonas pedagógicas não identificadas, pertencendo à 

área territorial de Portugal (35,5%), podendo ser Braga, Porto, Tâmega, Viana do 

Castelo, Bragança, Douro Sul, Vila Real, Aveiro, Entre Douro e Vouga, Viseu, Coimbra, 

Leiria, Castelo Branco, Guarda, Lezíria e Médio Tejo, Península de Setúbal, Alentejo 

Central, Alto Alentejo, Baixo Alentejo/Alentejo Litoral, Algarve, Açores e Madeira. O 

gráfico 7 ilustra os sujeitos da amostra distribuídos pela variável “QZP”. 
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Gráfico 7 - Distribuição da amostra em função da variável “QZP” 

 

Quanto ao grau de satisfação com a profissão, a questão foi formulada em três 

níveis de resposta - baixo, médio e elevado. É de salientar que 72,6% dos inquiridos 

revelaram um grau de satisfação elevado com a profissão que se pode ligar ao facto de os 

profissionais terem trabalho, uma autovalorizarão da empregabilidade, num momento 

social e político complexo e com variadas dificuldades e constrangimentos. No que diz 

respeito aos 2,7% de educadores que responderam ter baixos níveis de satisfação 

profissional, estes podem ser assumidos por quem está em fim de carreira e vê os seus 

planos gorados, ou quem, em início de carreira, está descontente com o cenário educativo 

que encontrou. O gráfico 8 ilustra os sujeitos da amostra distribuídos pela “satisfação na 

profissão”. 

 

 

 

Gráfico 8 - Distribuição da amostra em função da variável “satisfação na profissão” 
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Por outro lado, educadores de infância referiram como principal tipo de 

relacionamento mantido com as crianças como compreensivo. Apenas 1 educador ou 

educadora de infância se auto-avaliou como mantendo um relacionamento com as suas 

crianças de inconsistente, o que nos poderá levar a refletir, na possibilidade, do efeito da 

desejabilidade social dada nas respostas, naquilo que a sociedade está à espera que este 

grupo de profissionais de educação de infância responda e não naquilo que 

verdadeiramente sente em relação a si próprio e à profissão. 

 

3.2 Os instrumentos 

Após ter sido enunciada a pergunta de partida e as questões de estudo, procedeu-se 

à pesquisa dos instrumentos apropriados para a recolha de informações. Decidiu-se pela 

aplicação de um inquérito por questionário, com codificação prévia das opções de 

resposta, constituído maioritariamente por questões fechadas, controlando e facilitando o 

tratamento estatístico, de acordo com a metodologia quantitativa. Este inquérito foi 

constituído por várias escalas que passam a ser descritas. 

O inquérito por questionário foi difundido para os contatos eletrónicos das direções 

de agrupamentos de escolas, de IPSS e de Instituições Privadas das zonas referidas e 

encaminhado através dos órgãos superiores aos educadores de infância. 

Teacher Self-Concept Evaluation Scale (TSCES), o inquérito que se utilizou para 

avaliar o autoconceito profissional dos educadores de infância, adaptado para Portugal 

por Veiga, Gonçalves, Caldeira e Zuniga (2006), de natureza autodescritiva, surgiu da 

tradução e posterior contextualização para a língua portuguesa da sua versão original 

(Villa & Calvete, 2001). Após uma versão adaptada e testada com 3 educadores de 

infância (com diferentes anos de serviço), resultou a versão final do inquérito por 

questionário, aplicado a esta investigação. As respostas são dadas numa escala do tipo 

Likert, com trinta e três itens, com seis posicionamentos, onde os educadores classificam 

o grau de concordância que atribuem na resposta a cada um dos itens (1) “discordo 

totalmente”, (2) “discordo bastante”, (3) “discordo mais do que concordo”, (4) “concordo 

mais do que discordo”, (5) “concordo bastante” e (6) “concordo totalmente”. Os 
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investigadores utilizaram 33 itens, sendo que 26 dos quais indicavam um autoconceito 

positivo e 7 um autoconceito negativo. Uma escala deste tipo permite aos respondentes 

expressarem-se com alguma facilidade, de acordo com a intensidade da sua opinião, 

dentro dos limites das opções de cada afirmação, podendo esta ser positiva ou negativa 

(Tavares, 2006). Quanto à validade, “a TSCES tem consequências importantes uma vez 

que, ao permitir precisar a natureza e o grau de positividade do autoconceito profissional, 

possibilita melhorar a compreensão e o aconselhamento dos professores, como aparece 

sugerido na literatura” (Arthur, 1995; Esteves e Veiga, 1995; Forman e Forman, 1994; 

Nóvoa, et al.,1995; Ponte et al., 2001; Roque, 2003; Veiga et al., 2003; Villa, 1992; Villa 

e Calvete, 2001; Volpi, 1996). Tendo em conta as adaptações efectuadas na escala 

TSCES, considerou-se pertinente realizar uma análise da consistência interna da escala. 

As inversões foram feitas segundo (Veiga & Gonçalves, 2006) e o coeficiente alpha para 

o “Teacher self-concept evaluation scale” foi 0,89 com uma amostra de (n=251). Na 

amostra da presente investigação (n=332) o alpha de cronbach que se obteve foi de 0,90.  

Teacher self-efficacy for inclusive practices TEIP, o inquérito que se utilizou para 

aferir as atitudes face à educação inclusiva, utilizado por Malinen, Savolainen, e Xu, 

(2011), a partir da versão original de Sharma et al. (2011). A escala é composta por 16 

itens (na sua versão original eram 18 itens, sendo que dois foram retirados), que medem 

três aspetos diferentes de auto-eficácia face às práticas inclusivas. Esses itens são 

distribuídos em 3 subescalas que medem a Auto-eficácia para usar Estratégias Inclusivas 

(AEI), a Auto-eficácia na Colaboração (AC) e a Auto-eficácia na Gestão dos 

Comportamentos (AGC). As respostas são dadas numa escala de Likert de seis 

posicionamentos que começa em (1) “Discordo totalmente” e termina em (6) “Concordo 

totalmente”. A escala TEIP com uma amostra de (n= 437) apresentou um apresentando 

um valor =0,91 de Malinen, Savolainen, e Xu, (2011), foi traduzida segundo Behling & 

Law (2000). Foram realizados os testes para o alpha de cronbach para a nossa amostra 

(n=332), que foi de =0,92, apresentando-se como um bom construto.  

O final do inquérito por questionário, compôs-se com questões adicionais que 

pretendem avaliar a importância dada à formação inicial e contínua, questões de natureza 

pessoal e profissional, que inclui, por exemplo, a idade dos educadores, o género, o 



 

120 

 

estado civil, ajudando assim a completar toda a informação possível sobre a situação 

pessoal e profissional dos mesmos. Nem todas as variáveis foram utilizadas na análise 

dos dados. 

 

3.3 O procedimento 

O inquérito por questionário foi construído no Google e as respostas dadas pelos 

educadores de infância foram encaminhadas para a mesma aplicação, podendo ser 

exportados os dados através de Excel para o Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS). 

Após elaborado o referido inquérito por questionário, o mesmo foi inscrito no sítio 

da Direção Geral de Educação (DGE), para ser avaliado e validado. Para aprovação, 

foram introduzidos os dados relativos ao investigador, ao interlocutor (orientador), bem 

como os dados do estudo em questão, a designação da investigação, os objetivos, o 

universo, o método e recolha de dados e os instrumentos de inquirição.  

Após terem sido efetuadas algumas alterações, sugeridas pelos serviços de 

monitorização de inquéritos em meio escolar, algumas das quais se discordou por serem 

limitativas em termos de investigação, mesmo assim, procedeu-se em conformidade e o 

mesmo foi aprovado. 

Através do sítio na internet do Ministério de Educação e Ciência, consultaram-se as 

listas dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do Ministério de Educação e 

Ciência (MEC) de onde foram retirados os contactos eletrónicos e telefónicos das 

mesmas. Quanto às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), instituições 

particulares (com acordo de funcionamento) e creches foi consultada a carta social, uma 

base de dados que comporta diversos ficheiros temáticos com a informação mais 

relevante da rede de serviços e equipamentos relacionáveis entre si e com referenciação 

geográfica ao nível da freguesia/concelho, onde foram selecionadas as instituições por 

concelho e pela resposta social (creches, crianças e jovens) através da hiperligação: 

http://www.cartasocial.pt/index2.php?filtrar=hidden&foco=cb_valencia&cod_distrito=15&cod_concelho=12&cod_freguesia=0&cod

_area=11&cod_valencia=1103.  

 

http://www.cartasocial.pt/index2.php?filtrar=hidden&foco=cb_valencia&cod_distrito=15&cod_concelho=12&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103
http://www.cartasocial.pt/index2.php?filtrar=hidden&foco=cb_valencia&cod_distrito=15&cod_concelho=12&cod_freguesia=0&cod_area=11&cod_valencia=1103
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Em relação a alguns distritos não existiram alterações. Contudo, quanto ao distrito 

de Leiria, foram consultados apenas os concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, 

Alcobaça, Bombarral e Nazaré, de forma a corresponder aos Quadros de Zona 

Pedagógica (QZP) instituídos pelo MEC. 

Resolvida a situação das zonas e dos contatos eletrónicos, o inquérito por 

questionários foi enviado através de uma hiperligação e acompanhado por uma carta de 

apresentação (Anexo1) dirigida, em primeira instância para diretores/coordenadores 

pedagógicos (dos agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas, IPSS, creches, 

misericórdias e particulares). Após anuência dos mesmos, estes eram responsáveis por 

encaminharem os inquéritos por questionário, da forma mais adequada, para os seus 

colaboradores, educadores de infância. Os inquéritos por questionários foram 

preenchidos pelos educadores de infância de forma voluntária e anónima. 

O inquérito foi enviado em três momentos: num primeiro momento, para a lista de 

correios eletrónicos dos agrupamentos ou escolas não agrupadas; num segundo momento, 

para as IPSS, creches e instituições particulares; em terceiro e último momento, para as 

misericórdias. O motivo foi identificar respostas devolvidas/não entregues, perceber de 

que lista se tratava, confirmar o contacto telefónico e questionar telefonicamente o 

correio electrónico correto para se proceder ao reenvio do inquérito por questionário. 

Referimos que as listas com os contatos estão arquivadas de forma sigilosa, disponível 

para qualquer esclarecimento. 

Neste procedimento, foram tidos em consideração os procedimentos para 

administrar um questionário que, segundo Tuckman (1994/2005), deve focar os seguintes 

aspetos: o objetivo da investigação, (de modo a satisfazer curiosidades inteletuais e 

suavizar dúvidas de participação no estudo); a proteção a conceder ao sujeito, (pois têm 

o direito de saber como a sua privacidade e confidencialidade vão ser garantidas); o 

endosso e a aprovação do estudo, (ou seja, haverá maior confiança se reconhecerem uma 

instituição credenciada por trás do estudo); a legitimidade do investigador (com a 

identificação do investigador); as oportunidades para esclarecimentos, (se os sujeitos 

puderem obter os resultados do estudo ou explicações adicionais); o pedido de 

cooperação, (se constitui um pedido de ajuda que é feito ao sujeito); e as orientações 
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especiais, (apresentando o questionário como auto-administração e autocontrolo). 

Salienta-se, ainda, que estes sete pontos são importantes na administração de qualquer 

investigação (p.343-344). 

A resposta ao primeiro inquérito foi registada a 22 de março de 2013, 

aproximadamente às 17h30m e foi fechada a plataforma de receção de inquéritos no dia 2 

de maio de 2013, pelas 19h48m. 

Evans e Mathur (2005) indicaram uma série de situações em que o uso de 

questionários online é particularmente indicado; por exemplo, quando existe uma 

listagem precisa da população alvo (“There is acess to a good sample list”, p.28), que foi 

o caso do nosso estudo. 

 

3.4 As questões de estudo  

Partindo da formulação da pergunta de partida e dos objetivos do estudo de 

investigação, delinearam-se as questões às quais, com o presente estudo, se pretende 

responder.  

As questões de estudo colocadas tiveram em conta as variáveis sociodemográficas. 

Trata-se de saber quais os níveis de autoconceito profissional dos educadores de infância 

e como se distribuem nos aspetos específicos do autoconceito profissional, em termos do 

autoconceito positivo ou negativo, perceber como se distribuem os educadores de 

infância pelas atitudes face à educação inclusiva, entender qual a relação que existe entre 

o autoconceito profissional dos educadores de infância e as atitudes face à educação 

inclusiva, saber se existem diferenças no autoconceito profissional dos educadores de 

infância, em função dos anos de serviço e verificar se existem diferenças no autoconceito 

profissional dos educadores de infância a exercer funções em jardim-de-infância ou em 

creche e jardim-de-infância (ambas). 
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3.5 As variáveis de investigação 

 No princípio da presente investigação, tendo em conta, por um lado, a formulação 

da pergunta de partida, (“Qual a relação que existe entre o autoconceito profissional dos 

educadores de infância e as suas atitudes face à educação inclusiva?”) e, por outro lado, o 

problema geral: (“Quais as oscilações no autoconceito profissional dos educadores de 

infância e de que forma essas oscilações influenciam as suas atitudes face à educação 

inclusiva?”). Indicando, desta forma, aquilo que se pretendia pesquisar e analisar, como 

aspeto essencial, referido por Quivy & Champenhoudt (2005). Foram consideradas uma 

variável dependente e várias variáveis independentes: a variável dependente – 

“autoconceito profissional dos educadores de infância”, e a variável independente – 

“atitudes face à educação inclusiva”. Nas variáveis independentes há ainda a considerar: 

os anos de serviço e os contextos de trabalho (creche e jardim de infância) onde lecionam 

os educadores de infância. 

 Para além destas variáveis, que foram objeto de análise no presente estudo, outras 

aparecem no inquérito e que podem vir a ser considerados em posteriores investigações. 

 Após a delineação da metodologia usada na investigação, a caraterização da 

amostra, a descrição dos instrumentos e do procedimento, assim como a indicação das 

variáveis, segue-se a apresentação dos resultados no capítulo seguinte. 
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Capítulo IV – Apresentação dos Resultados 

 

No presente capítulo, apresentam-se os resultados do estudo acerca do 

autoconceito profissional dos educadores de infância e a sua relação com outros fatores 

da amostra, de acordo com as questões de estudo previamente mencionadas. A análise 

dos dados realizou-se com recurso ao programa informático de tratamento estatístico de 

dados, SPSS (versão 21). Descreve-se os resultados relativos à análise do autoconceito 

profissional dos educadores de infância tendo em conta as especificidades da profissão; 

refere-se, ainda, os resultados do autoconceito profissional relacionado com o tempo de 

serviço, através de uma análise de frequências; analisam-se as médias, em função dos 

anos de serviço e do contexto de trabalho, recorrendo ao t-teste. Analisam-se, também, as 

atitudes dos educadores de infância face à educação inclusiva e a sua relação com o 

autoconceito profissional foram testadas correlações, utilizando as correlação de 

Pearson. 

Referem-se, também, os resultados acerca do autoconceito relacionado com o 

tempo de serviço e com a escolha de contexto de trabalho (jardim-de-infância, e creche e 

jardim-de-infância). Analisou-se a possível correlação entre as variáveis dependente e 

independentes. Procurou-se, no fim, verificar se existe alguma relação entre o 

autoconceito profissional dos educadores de infância e as atitudes face à educação 

inclusiva. 

Elaborou-se uma análise estatística composta por três partes referenciais: 

características relacionadas com a amostra, um estudo de fidelidade de escalas somativas, 

e a perceção das relações entre variáveis. Para a concretização deste trabalho, foi 

igualmente pertinente perceber que o software SPSS é considerando um instrumento 

poderoso de sistema de análises estatísticas e manuseamento de dados.   

4.1 Análise descritiva: autoconceito dos educadores 

Para responder à primeira questão de estudo (Qual a natureza do autoconceito 

profissional dos educadores de infância?) - verificou-se a oscilação do autoconceito 
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profissional dos educadores de infância, através, dos itens da escala, em termos de 

percentagem de Concordância (C) e de Discordância (D). 

No Quadro 3 apresentam-se as frequências relativas à dicotomização da escala das 

respostas TSCES, a escala de autoconceito profissional dos educadores de infância, os 

itens ordenados decrescentemente, segundo as percentagens de concordância. Nas 

autoavaliações que de si fazem, observou-se que os itens 22 (“Em geral as crianças têm 

muita estima por mim”), 3 (“Gosto de pensar em novos projetos”), 7 (“Penso que, em 

geral, sou bom (boa) educador(a)”), 29 (“Acho que estou sempre a aprender”) e 4 (“Sinto 

segurança na maneira como me relaciono com as crianças”) mostraram os níveis mais 

elevados de concordância, entre os 100% e 99,4. Apresentando um nível de concordância 

máximo, de 100%, há um único item, o número 22 (“Em geral as crianças têm muita 

estima por mim”). 

Seleccionados ao centro da tabela, estão os itens 14 (“Sinto-me estimado pelas 

outras pessoas”), 18 (“Sei muito bem o que quero e aquilo que posso fazer”), 26 (“Sinto 

que sou bem aceite pelas outras pessoas”), 31 (“Sinto que sou uma pessoa com valor”) e 

o 33 (“Os meus colegas vêem-me como um(a) educador(a) competente”), que 

apresentaram níveis de concordância de 97,9%, considerados muitíssimo elevados. 

Os itens desta escala que apresentaram menores níveis de concordância foram o 5 

(“Sinto-me frustrado no trabalho”), 15 (“Tenho dificuldades em tomar iniciativas”), 23 

(“Se me fosse possível mudaria de profissão”), 17 (“O meu trabalho como educador(a) 

não me dá satisfação”) e o 32 (“Não aguento mais ficar na minha profissão”), 

apresentando níveis entre os 15,1% e os 3,3%. 

Salienta-se, também, o facto de os valores gerais do autoconceito serem bastante 

positivos, oscilando entre valores percentuais de 72,3% e 100% de concordância. 
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Quadro 3. Distribuição dos educadores pelos itens do autoconceito profissional, em termos de concordância (C) e 

discordância (D) com o conteúdo do item. 

ITENS (TSCES) D C 

22. Em geral as crianças têm muita estima por mim. 0 100 

3. Gosto de pensar em novos projetos. 0,3 99,7 

7. Penso que, em geral, sou bom (ao) educador(a). 0,3 99,7 

29. Acho que estou sempre a aprender. 0,3 99,7 

4. Sinto segurança na maneira como me relaciono com as crianças. 0,6 99,4 

16. Gosto habitualmente das relações que tenho com as minhas crianças. 0,6 99,4 

19. Acredito nas minhas próprias competências. 0,6 99,4 

25. Sinto confiança nas minhas próprias capacidades. 0,6 99,4 

1. Sinto-me como muito competente na minha profissão. 0,9 99,1 

8. Gosto das relações que estabeleço com os outros no meu trabalho. 0,9 99,1 

10.Tenho toda a confiança das minhas crianças. 0,9 99,1 

13. Penso que tenho elevadas competências para ensinar. 0,9 99,1 

24. Aprendo muito com os meus próprios erros. 1,5 98,5 

12. Sinto-me bem comigo mesmo(a) apesar de não ser perfeito(a). 2,1 97,9 

14. Sinto-me estimado pelas outras pessoas. 2,1 97,9 

18. Sei muito bem o que quero e aquilo que posso fazer. 2,1 97,9 

26. Sinto que sou bem aceite pelas outras pessoas. 2,1 97,9 

31. Sinto que sou uma pessoa com valor. 2,1 97,9 

33. Os meus colegas veem-me como um(a) educador(a) competente. 2,1 97,9 

30. Tenho fama de ser um(a) educador(a) eficiente. 2,4 97,6 

2. Sinto-me integrado(a) na relação com os meus colegas. 2,7 97,3 

20. Tenho facilidade em partilhar e cooperar com os outros. 4,8 95,2 

6. Sinto-me livre e sem medo de ser eu próprio(a) a assumir as 

consequências. 
6,3 93,7 

27. As críticas, sejam de colegas ou de crianças, não me metem medo. 8,7 91,3 

9. As mudanças não me perturbam. 9,9 90,1 

21. Gosto de correr riscos. 27,4 72,6 

11. Nas minhas circunstâncias atuais é difícil ter sucesso.* 72,3 27,7 

32. Sou pouco confiante nas minhas próprias ideias e capacidades.* 78,6 21,4 

5. Sinto-me frustrado no trabalho.* 84,9 15,1 

15. Tenho dificuldades em tomar iniciativas.* 85,8 14,2 

23. Se me fosse possível mudaria de profissão.* 89,8 10,2 

17. O meu trabalho como educador(a) não me dá satisfação.* 96,7 3,3 

28. Não aguento mais ficar na minha profissão.* 96,7 3,3 
 

Legenda: * O asterisco indica os itens inversos.  
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4.2 Análise descritiva: os educadores face às atitudes inclusivas 

Para responder à segunda questão (Como se distribuem os educadores de infância 

pelas atitudes face à educação inclusiva?) – Procurou-se verificar as oscilações de 

Concordância (C) e Discordância (D) dentro das atitudes dos educadores face à educação 

inclusiva. Apresentam-se no Quadro 4 as frequências relativas aos 16 itens da escala 

TEIP, ordenados segundo a concordância. Os dois itens com maiores níveis de 

concordância são os itens 2 (“Sou capaz de proporcionar uma explicação alternativa ou 

exemplo, quando as crianças estão confusas”), com 99,4% de concordância, e o item 8 

(“Sou capaz de fazer com que os pais se sintam bem em vir à creche/jardim-de-

infância”), com 99,1% de concordância.  

No meio da tabela, com níveis de concordância intermédios, apresentaram-se os 

itens (“Sou capaz de acalmar uma criança que é perturbador(a) ou barulhento (a) ”) e 

(“Sou capaz de levar as crianças a cumprir as regras da sala”), ambos com 98,5% de 

concordância. Com menor percentagem de concordância considera-se os itens 12 (“Posso 

prevenir que ocorram na sala comportamentos perturbadores”), com 93,1% de 

concordância e o item 10 (“ Estou confiante em informar outras pessoas que sabem muito 

pouco sobre leis e políticas relativas à inclusão de crianças com N.E.E”) com 83,1%, 

sendo o item menos cotado.  

Segundo, ainda, os valores observados, as atitudes dos educadores face à educação 

inclusiva são, na grande maioria, muito positivas. Nas autoavaliações que de si fazem, os 

educadores de infância assumem-se, em termos das atitudes gerais face à educação 

inclusiva, como muito positivos e com capacidade de apresentarem atitudes inclusivas. 
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Quadro 4 - Distribuição dos educadores de infância nas atitudes face à educação inclusiva 

ITENS D C 

2. Sou capaz de proporcionar uma explicação alternativa ou exemplo, quando 

as crianças estão confusas. 
0,6 99,4 

8. Sou capaz de fazer com que os pais se sintam bem em vir à creche/jardim-

de-infância. 
0,9 99,1 

3. Consigo aferir com precisão se as crianças compreenderam aquilo que eu 

ensinei. 
1,2 98,8 

6. Sou capaz de trabalhar de forma colaborativa com outros profissionais para 

ensinar as crianças com NEE. 
1,2 98,8 

9. Sou capaz de colaborar com outros(as) profissionais na conceção de 

programas educativos de crianças com NEE. 
1,2 98,8 

4. Eu posso oferecer desafios adequados para as crianças com facilidade de 

aprendizagem. 
1,5 98,5 

7. Estou confiante na minha capacidade de envolver os pais a colaborar nas 

atividades de creche/jardim-de-infância. 
1,5 98,5 

13. Sou capaz de acalmar uma criança que é perturbador(a) ou barulhento(a). 1,5 98,5 

14. Sou capaz de levar as crianças a cumprir as regras da sala. 1,5 98,5 

16. Eu consigo fazer com que os alunos percebam o que espero deles no que 

respeita aos comportamentos. 
1,5 98,5 

5. Estou confiante na minha capacidade para levar as crianças a trabalharem 

em conjunto de forma inclusiva. 
2,1 97,9 

15. Tenho confiança em mim próprio(a) para lidar com as crianças que são 

fisicamente agressivas. 
3,0 97,0 

1. Eu sou capaz de usar uma variedade de estratégias de avaliação, 

facilitadoras da inclusão das crianças. 
5,7 94,3 

11. Estou confiante na minha capacidade para evitar comportamentos 

disruptivos na sala antes que eles ocorram. 
6,9 93,1 

12. Posso prevenir que ocorram na sala comportamentos perturbadores. 6,9 93,1 

10. Estou confiante em informar outras pessoas que sabem muito pouco sobre 

leis e políticas relativas à inclusão de crianças com NEE. 
16,9 83,1 
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4.3 Análise correlacional: autoconceito e educação inclusiva 

Para responder à questão três (Que relação existe entre o autoconceito profissional 

dos educadores de infância e as atitudes face à educação inclusiva?) Verificaram-se os 

valores das correlações (arredondadas às centésimas) entre cada um dos itens das duas 

escalas, para se aferir como se correlacionam entre si. 

No quadro 5 mostram-se as correlações entre os valores do autoconceito 

profissional dos educadores de infância e as atitudes face à educação inclusiva. O item 1 

da escala TSCES (“Sinto-me como muito competente na minha profissão”) apresenta 

uma correlação estatisticamente significativa (p <0.01) e positiva com todos os itens da 

escala TEIP. Este mesmo tipo de resultados aparece nos itens 3 (“Gosto de pensar em 

novos projetos”), 7 (“Penso que, em geral, sou bom (ao) educador(a)”), 8 (“Gosto das 

relações que estabeleço com os outros no meu trabalho”), 9 (“As mudanças não me 

perturbam”), 12 (“Sinto-me bem comigo mesmo(a) apesar de não ser perfeito (a)”), 13 

(“Penso que tenho elevadas competências para ensinar”), 18 (“Sei muito bem o que 

quero e aquilo que posso fazer”), 19 (“Acredito nas minhas próprias competências”), 25 

(“Sinto confiança nas minhas próprias capacidades”), 26 (“Sinto que sou bem aceite 

pelas outras pessoas”), 27 (“As críticas, sejam de colegas ou de crianças, não me metem 

medo”), 31(“Sinto que sou uma pessoa com valor”) e 33 (“Os meus colegas veem-me 

como um(a) educador(a) competente”) com todos os itens da escala TEIP. 

O item 2 (“Sinto-me integrado(a) na relação com os meus colegas”) da escala 

TSCES apresenta uma correlação estatisticamente significativa (p<0.01) e positiva com 

todos os itens da escala TEIP, à exceção dos itens 11 (“Estou confiante na minha 

capacidade para evitar comportamentos disruptivos na sala antes que eles ocorram”) com 

a qual existe ausência de correlação, e do item 12 (“Posso prevenir que ocorram na sala 

comportamentos perturbadores”) que apresenta uma correlação estatisticamente 

significativa (p<0,05), fraca (r=0,11) e positiva. 

O item 4 (“Sinto segurança na maneira como me relaciono com as crianças”) da 

escala TSCES apresenta uma correlação estatisticamente significativa (p<0.01) e positiva 

com toda a escala TEIP, exceto, com o item 10 (“Estou confiante em informar outras 

pessoas que sabem muito pouco sobre leis e políticas relativas à inclusão de crianças com 
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NEE”) com o qual estabelece uma correlação estatisticamente significativa (p<0,05; 

r=0,11) e positiva. Este mesmo tipo de resultados aparece nos itens 14 (“Sinto-me 

estimado pelas outras pessoas”), 22 (“Em geral as crianças têm muita estima por mim”) e 

30 (“Tenho fama de ser um(a) educador(a) eficiente”) da escala TSCES, que apresentam 

o mesmo tipo de correlação com o item 10 da escala TEIP. 

O item 5 (“Sinto-me frustrado no trabalho”) apresentado na escala TSCES como 

item inverso apresenta uma correlação estatisticamente significativa (p<0.05) e positiva 

com os seguintes itens da escala TEIP: 1 (“Eu sou capaz de usar uma variedade de 

estratégias de avaliação, facilitadoras da inclusão das crianças”), 4 (“Eu posso oferecer 

desafios adequados para as crianças com facilidade de aprendizagem”), 9 (“Sou capaz de 

colaborar com outros(as) profissionais na conceção de programas educativos de crianças 

com NEE”), 11 (“Estou confiante na minha capacidade para evitar comportamentos 

disruptivos na sala antes que eles ocorram”), 15 (“Tenho confiança em mim próprio(a) 

para lidar com as crianças que são fisicamente agressivas”) e 16 (“Eu consigo fazer com 

que os alunos percebam o que espero deles no que respeita aos comportamentos”). O 

mesmo item 5 (“Sinto-me frustrado no trabalho”) da escala TSCES apresenta ausência de 

correlação significativa com o item 3 (“Consigo aferir com precisão se as crianças 

compreenderam aquilo que eu ensinei”) (r=0,03). 

O item 6 (“Sinto-me livre e sem medo de ser eu próprio(a) a assumir as 

consequências”) da escala TSCES apresenta uma correlação estatisticamente significativa 

(p<0.01) e positiva com todos os itens da escala TEIP, à exceção dos itens 10 (“Estou 

confiante em informar outras pessoas que sabem muito pouco sobre leis e políticas 

relativas à inclusão de crianças com NEE”) e 11 (“Estou confiante na minha capacidade 

para evitar comportamentos disruptivos na sala antes que eles ocorram”) com os quais 

estabelece uma correlação estatisticamente significativa e positiva de (p<0,05). 

O item 10 (“Tenho toda a confiança das minhas crianças”) da escala TSCES 

apresenta uma correlação estatisticamente significativa (p<0.01) e positiva com todos os 

itens da escala TEIP, à exceção dos itens 1 (“Eu sou capaz de usar uma variedade de 

estratégias de avaliação, facilitadoras da inclusão das crianças”) e 16 (“Eu consigo fazer 

com que os alunos percebam o que espero deles no que respeita aos comportamentos”) 
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com os quais estabelece uma correlação estatisticamente significativa e positiva de (p 

<0,05). 

O item 11 (“Nas minhas circunstâncias atuais é difícil ter sucesso”) referido na 

escala TSCES como item inverso estabelece uma correlação estatisticamente 

significativa e positiva (p<0,05) com o item 4 (“Eu posso oferecer desafios adequados 

para as crianças com facilidade de aprendizagem”) da escala TEIP. Para com os itens 3 

(“Consigo aferir com precisão se as crianças compreenderam aquilo que eu ensinei”), 9 

(“Sou capaz de colaborar com outros(as) profissionais na conceção de programas 

educativos de crianças com NEE”) e 10 (“Estou confiante em informar outras pessoas que 

sabem muito pouco sobre leis e políticas relativas à inclusão de crianças com NEE”) da 

mesma escala TEIP apresenta-se com ausência de correlação significativa. 

O item 16 (“Gosto habitualmente das relações que tenho com as minhas crianças”) 

pertencente à escala TSCES apresenta uma correlação estatisticamente significativa 

(p<0.01) e positiva com todos os itens da escala TEIP, à exceção do item 10 (“Estou 

confiante em informar outras pessoas que sabem muito pouco sobre leis e políticas 

relativas à inclusão de crianças com NEE”) com o qual apresenta ausência de correlação 

significativa. 

O item 17 (“O meu trabalho como educador(a) não me dá satisfação”), item 

inverso na escala TSCES. Apresenta-se com ausência de correlação significativa com o 

item 10 (“Estou confiante em informar outras pessoas que sabem muito pouco sobre leis 

e políticas relativas à inclusão de crianças com NEE”) da escala TEIP, no entanto 

estabelece uma correlação estatisticamente significativa e positiva (p<0,05) com os itens 

11 (“Estou confiante na minha capacidade para evitar comportamentos disruptivos na 

sala antes que eles ocorram”) e 12 (”Posso prevenir que ocorram na sala comportamentos 

perturbadores”) da escala TEIP. Este item apresenta com a restante escala TEIP apresenta 

uma correlação estatisticamente significativa (p<0.01) e positiva. 

O item 20 (“Tenho facilidade em partilhar e cooperar com os outros”) apresenta 

uma correlação estatisticamente significativa (p<0.01) e positiva com a escala TEIP, à 

exceção dos itens 3 (“Consigo aferir com precisão se as crianças compreenderam aquilo 

que eu ensinei”), 10 (“Estou confiante em informar outras pessoas que sabem muito 
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pouco sobre leis e políticas relativas à inclusão de crianças com NEE”) e 13 (“Sou capaz 

de acalmar uma criança que é perturbador(a) ou barulhento(a)”) com os quais estabelece 

uma correlação estatisticamente significativa e positiva (p<0,05). Pelo contrário, com os 

itens 11 (“Estou confiante na minha capacidade para evitar comportamentos disruptivos 

na sala antes que eles ocorram”), 12 (”Posso prevenir que ocorram na sala 

comportamentos perturbadores”) e 14 (“Sou capaz de levar as crianças a cumprir as 

regras da sala”), apresenta ausência de correlação significativa. 

O item 21 (“Gosto de correr riscos”) da escala TSCES apresenta uma correlação 

estatisticamente significativa (p<0.01) e positiva com a escala TEIP. A correlação é 

ausente na correlação com os itens 2 (“Sou capaz de proporcionar uma explicação 

alternativa ou exemplo, quando as crianças estão confusas”), 6 (“Sou capaz de trabalhar 

de forma colaborativa com outros profissionais para ensinar as crianças com NEE”), 11 

(“Estou confiante na minha capacidade para evitar comportamentos disruptivos na sala 

antes que eles ocorram”), 12 (”Posso prevenir que ocorram na sala comportamentos 

perturbadores”) e 14 (“Sou capaz de levar as crianças a cumprir as regras da sala”) da 

escala TEIP. Tendo em conta o mesmo item da escala TSCES, este apresenta uma 

correlação estatisticamente significativa (p<0.01) e positiva com os itens 8 (“Sou capaz 

de fazer com que os pais se sintam bem em vir à creche/jardim-de-infância”), 9 (“Sou 

capaz de colaborar com outros(as) profissionais na conceção de programas educativos de 

crianças com NEE”) e 15 (“Tenho confiança em mim próprio(a) para lidar com as 

crianças que são fisicamente agressivas”) da escala TEIP. 

 O item 23 (“Se me fosse possível mudaria de profissão”) item inverso na escala 

TSCES apresenta ausência de correlação significativa com todos os itens da escala TEIP. 

Todas as correlações são essencialmente zero. 

O item 24 (“Aprendo muito com os meus próprios erros”) da escala TSCES 

apresenta uma correlação estatisticamente significativa (p<0.01) e positiva com a escala 

TEIP. Menos para o item 10 (“Estou confiante em informar outras pessoas que sabem 

muito pouco sobre leis e políticas relativas à inclusão de crianças com NEE”) com o qual 

apresenta ausência de correlação significativa, e para o item 11 (“Estou confiante na 

minha capacidade para evitar comportamentos disruptivos na sala antes que eles 
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ocorram”) com o qual estabelece uma correlação estatisticamente significativa e positiva 

(p<0,05) ambos da escala TEIP. 

O item 28 (“Não aguento mais ficar na minha profissão”) item inverso na escala 

TSCES apresenta ausência de correlação significativa com quase todos os itens da escala 

TEIP à exceção dos itens 2 (“Sou capaz de proporcionar uma explicação alternativa ou 

exemplo, quando as crianças estão confusas”) e 7 (“Estou confiante na minha capacidade 

de envolver os pais a colaborar nas atividades de creche/jardim-de-infância”) com os 

quais estabelece uma correlação estatisticamente significativa de (p<0,05) positiva, e 

com os itens 5 (“Estou confiante na minha capacidade para levar as crianças a 

trabalharem em conjunto de forma inclusiva”), 11 (“Estou confiante na minha capacidade 

para evitar comportamentos disruptivos na sala antes que eles ocorram”) e 12 (“Posso 

prevenir que ocorram na sala comportamentos perturbadores”) com os quais embora 

apresente uma correlação estatisticamente significativa de (p<0,05). A correlação é 

essencialmente zero. 

O item 29 (“Acho que estou sempre a aprender”) da escala TSCES apresenta uma 

correlação estatisticamente significativa (p<0.01) e positiva com quase todos os itens da 

escala TEIP, à exceção dos itens 1 (“Eu sou capaz de usar uma variedade de estratégias 

de avaliação, facilitadoras da inclusão das crianças”), 3 (“Consigo aferir com precisão se 

as crianças compreenderam aquilo que eu ensinei”) e 12 (“Posso prevenir que ocorram na 

sala comportamentos perturbadores”) com os quais estabelece uma correlação 

estatisticamente significativa e positiva (p<0,05). Pelo contrário, com os itens 10 (“Estou 

confiante em informar outras pessoas que sabem muito pouco sobre leis e políticas 

relativas à inclusão de crianças com NEE”) e 11 (“Estou confiante na minha capacidade 

para evitar comportamentos disruptivos na sala antes que eles ocorram”) apresenta 

ausência de correlação significativa. 

O item 32 (“Sou pouco confiante nas minhas próprias ideias e capacidades”) item 

inverso da escala TSCES apresenta uma correlação estatisticamente significativa 

(p<0.01) e positiva com quase todos os itens da escala TEIP menos com os itens 7 

(“Estou confiante na minha capacidade de envolver os pais a colaborar nas atividades de 

creche/jardim-de-infância”), 9 (“Sou capaz de colaborar com outros(as) profissionais na 
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conceção de programas educativos de crianças com NEE”), e 13 (“Sou capaz de acalmar 

uma criança que é perturbador(a) ou barulhento(a)”) com os quais estabelece uma 

correlação estatisticamente significativa e positiva (p<0,05) e com os itens 8 (“Sou capaz 

de fazer com que os pais se sintam bem em vir à creche/jardim-de-infância”), 10 (“Estou 

confiante em informar outras pessoas que sabem muito pouco sobre leis e políticas 

relativas à inclusão de crianças com NEE”)  e 12 (“Posso prevenir que ocorram na sala 

comportamentos perturbadores”) com os quais apresenta ausência de correlação 

significativa. 

Em resumo verificamos que as correlações entre os itens das duas escalas 

apresentam, para a maioria dos itens, uma correlação estatisticamente significativa e 

positiva (p<0.01). À exceção do item 23 (“Se me fosse possível mudaria de profissão”) e 

28 (“Não aguento mais ficar na minha profissão”), também itens inversos da escala 

TSCES, ligados ao autoconceito negativo, em que as correlações entre todos os itens das 

duas escalas são essencialmente zero. 
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Quadro 5 - Correlação entre os valores do autoconceito profissional e as atitudes face à educação 

inclusiva 

TSCES/ 

TEIP 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 0,26** 0,31** 0,35** 0,32** 0,38** 0,23** 0,28** 0,33** 0,32** 0,24** 0,26** 0,28** 0,28** 0,38** 0,29** 0,29** 

2 0,24** 0,24** 0,16** 0,26** 0,28** 0,25** 0,28** 0,29** 0,20** 0,15** 0,10 0,11* 0,20** 0,16** 0,23** 0,17** 

3 0,35** 0,38** 0,29** 0,31** 0,39** 0,31** 0,35** 0,28** 0,29** 0,25** 0,24** 0,14** 0,25** 0,24** 0,31** 0,27** 

4 0,22** 0,30** 0,19** 0,21** 0,20** 0, 21** 0, 29** 0,28** 0,27** 0,11* 0,23** 0,19** 0,26** 0,32** 0,24** 0,26** 

5 0,13* 0,16** 0,09 0,12* 0,16** 0,16** 0,18** 0,19** 0,12* 0,15** 0,11* 0, 16** 0,21** 0,17** 0,12* 0,11* 

6 0,29** 0,30** 0,21** 0,28** 0,31** 0,23** 0,26** 0,29** 0,24** 0,12* 0,14* 0,23** 0,29** 0,32** 0,23** 0,23** 

7 0,24** 0,38** 0,35** 0,35** 0,37** 0,30** 0,28** 0,36** 0,35** 0,23** 0,29** 0,25** 0,33** 0,37** 0,32** 0,35** 

8 0,15** 0,29** 0,24** 0,29** 0,27** 0,26** 0,32** 0,36** 0,29** 0,17** 0,19** 0,18** 0,27** 0,23** 0,22** 0,24** 

9 0,32** 0,27** 0,26** 0,28** 0,35** 0,18** 0,26** 0,22** 0,23** 0,20** 0,21** 0,22** 0,29** 0,28** 0,31** 0,26**  

10 0,13* 0,32** 0,28** 0,31** 0,29** 0,30** 0,29** 0,34** 0,33** 0,16** 0,20** 0,23** 0,29** 0,34** 0,33**  0,36* 

11 0,18** 0,15** 0,11 0,13* 0,21** 0,14** 0,16** 0,15** 0,09 0,09 0,20** 0,20** 0,20** 0,15** 0,14** 0,19**  

12 0,26** 0,30** 0,22** 0,33** 0,39** 0,33** 0,27** 0,29** 0,31** 0,18** 0,22** 0,23** 0,28** 0,28** 0,29** 0,33**  

13 0,31** 0,38** 0,39** 0,42** 0,42** 0,31** 0,29** 0,31** 0,37** 0,31** 0,40** 0,26** 0,35** 0,39** 0,35** 0,36**  

14 0,21** 0,25** 0,23** 0,25** 0,30** 0,25** 0,32** 0,34** 0,29** 0,12* 0,17** 0,22** 0,20** 0,19** 0,21**  0,24** 

15 0,25** 0,26** 0,23** 0,23** 0,32** 0,27** 0,25** 0,26** 0,27** 0,23** 0,22** 0,20** 0,24** 0,23** 0,20** 0,20** 

16 0,15** 0,29** 0,17** 0,22** 0,22** 0,25** 0,22** 0,27** 0,22** 0,02 0,16** 0,19** 0,27** 0,26** 0,28** 0,27**  

17 0,19** 0,25** 0,15** 0,17** 0,22** 0,20** 0,26** 0,24** 0,18** 0,03 0,14* 0,13* 0,18** 0,22** 0,23**  0,21** 

18 0,35** 0,39** 0,37** 0,35** 0,46** 0,34** 0,34** 0,33** 0,31** 0,19** 0,28** 0,28** 0,32** 0,34** 0,33**  0,35** 

19 0,29** 0,42** 0,37** 0,41** 0,42** 0,25** 0,34** 0,34** 0,31** 0,18** 0,27** 0,27** 0,42** 0,41** 0,38**  0,42** 

20 0,19** 0,17** 0,13* 0,17** 0,21** 0,21** 0,26** 0,28** 0,20** 0,13* 0,09 0,06 0,14* 0,10 0,16** 0,14**  

21 0,17** 0,09 0,14** 0,16** 0,21** 0,08 0,18** 0,12* 0,12* 0,17** 0,10 0,06 0,15** 0,09 0,13*  0,11** 

22 0,15** 0,30** 0,25** 0,27** 0,34** 0,31** 0,28** 0,39** 0,31** 0,13* 0,25** 0,26** 0,35** 0,33** 0,30**  0,35** 

23 0,06 0,03 -0,01 -0,06 -0,02 -0,01 0,09 0,07 -0,07 0,01 -0,01 0,03 0,04 0,05 0,03 0,01  

24 0,21** 0,29** 0,21** 0,23** 0,33** 0,28** 0,26** 0,29** 0,26** 0,09 0,14* 0,18** 0,30** 0,32** 0,25**  0,30** 

25 0,34** 0,43** 0,39** 0,41** 0,47** 0,34** 0,34** 0,36** 0,33** 0,19** 0,25** 0,29** 0,44** 0,45** 0,45**  0,48** 

26 0,29** 0,34** 0,31** 0,33** 0,40** 0,36** 0,39** 0,41** 0,35** 0,16** 0,25** 0,27** 0,25** 0,23** 0,33** 0,32**  

27 0,24** 0,32** 0,27** 0,29** 0,36** 0,26** 0,34** 0,36** 0,26** 0,17** 0,17** 0,23** 0,31** 0,31** 0,35** 0,30**  

28 0,05 0,12* 0,07 0,01 -0,02 0,08 0,11* 0,10 0,01 0,01 -0,00 -0,05 0,01 0,03 0,03  0,04 

29 0,13* 0,20** 0,13* 0,17** 0,185** 0,23** 0,29** 0,31** 0,26** 0,04 0,06 0,12* 0,17** 0,24** 0,20**  0,24* 

30 0,22** 0,34** 0,35** 0,33** 0,362** 0,22** 0,27** 0,27** 0,27** 0,11* 0,24** 0,29** 0,27** 0,27** 0,31**  0,31** 

31 0,24** 0,34** 0,30** 0,32** 0,373** 0,29** 0,28** 0,31** 0,32** 0,152** 0,250** 0,23** 0,30** 0,31** 0,33** 0,33**  

32 0,19** 0,15** 0,20** 0,24** 0,174** 0,14** 0,11* 0,08 0,13* 0,012 0,153** 0,11 0,11* 0,16** 0,17** 0,19**  

33 0,24** 0,28** 0,33** 0,31** 0,329** 0,24** 0,33** 0,32** 0,30** 0,147** 0,253** 0,24** 0,28** 0,24** 0,28** 0,30** 

 

Legenda: * p 0,05; ** p 0,01; ***p0,001 
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4.4 Análise diferencial: autoconceito e anos de serviço 

De modo a responder à quarta questão (Será que existem diferenças no 

autoconceito profissional dos educadores de infância, em função dos anos de serviço?). 

Consideraram-se as respostas dos educadores de infância do primeiro e do segundo ano 

de serviço. Foram analisados todos os itens da escala (TSCES), no entanto, na 

apresentação dos resultados diferenciais foram indicados apenas os itens onde se 

verificaram diferenças estatisticamente significativas no Quadro 6. Estão apresentados os 

itens do autoconceito profissional dos educadores de infância em que se verificou 

diferenciação (item 13 e 21), sendo possível observar o que se passou na totalidade dos 

itens no Anexo 3. 

 No item 13 (“Penso que tenho elevadas competências para ensinar”), existe uma 

diferença estatisticamente significativa entre os educadores no primeiro ano de trabalho e 

os educadores no segundo ano de trabalho (p<0.05), apresentando-se tal diferença 

favorável ao grupo de educadores no primeiro ano de serviço. 

 No item 21 (“Gosto de correr riscos”), mantém-se a diferença estatisticamente 

significativa entre os educadores no primeiro ano de trabalho e os educadores no segundo 

ano de trabalho (p<0.05), apresentando-se tal diferença favorável ao grupo de educadores 

que trabalham o seu primeiro ano de serviço. 

 

Quadro 6 – Diferenças no autoconceito profissional em função do tempo de serviço  

Itens do autoconceito 

profissional 

Anos de 

Serviço 
N Média DP t Sig. 

13. Penso que tenho elevadas 

competências para ensinar 

1 18 5,11 0,76 
2,127 0,039* 

2 26 4,69 0,55 

21. Gosto de correr riscos 1 18 4,17 0,92 
2,270 0,028* 

2 26 3,35 1,33 

Legenda: * p0,05; **p0,01;***p0,001 
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4.5 Análise diferencial: autoconceito e contexto de trabalho 

 Para responder à quinta questão de estudo (Será que existem diferenças no 

autoconceito profissional dos educadores de infância a exercer funções, em creche ou em 

jardim-de-infância?), procedeu-se à análise dos resultados que se apresentam no Quadro 

8. Neste quadro estão apresentados os itens do autoconceito profissional dos educadores 

de infância em que se verificou diferenciação (item 1, 11, 16, 17, 23 e 28), sendo possível 

observar o que se passou na totalidade dos itens, no Anexo 4.  

 No item 1 (“Sinto-me como muito competente na minha profissão”), existe uma 

diferença estatisticamente significativa entre os educadores que preferiram o Jardim de 

Infância (J. I.) e os educadores que escolheram creche e jardim-de-infância (ambas) 

(p<0.05), apresentando-se tal diferença favorável ao grupo J. I..  

 No item 11 (“Nas minhas circunstâncias atuais é difícil ter sucesso”), existe uma 

diferença estatisticamente significativa entre os educadores que preferiram o Jardim de 

Infância (J.I) e os educadores que escolheram creche e jardim-de-infância (ambas) 

(p<0.01), apresentando-se superior a média do grupo que escolheu creche e jardim-de-

infância (ambas). 

 Nos itens 16 (“Gosto habitualmente das relações que tenho com as minhas 

crianças”) e 17 (“O meu trabalho como educador (a) não me dá satisfação”) observa-se 

uma diferença estatisticamente significativa entre os educadores escolheram creche e 

jardim-de-infância (ambas) (p<0.05) e os educadores que escolheram jardim-de-infância., 

sendo a média superior ao grupo (ambas). 

 No item 23 (“Se me fosse possível mudaria de profissão”) existe uma diferença 

estatisticamente significativa entre os educadores que preferiram o Jardim de Infância 

(J.I) e os educadores que escolheram creche e jardim-de-infância (ambas) (p<0.01), 

apresentando-se superior a média do grupo que escolheu creche e jardim-de-infância 

(ambas). 

 No item 28 (“Não aguento mais ficar na minha profissão”) existe uma diferença 

estatisticamente significativa entre os educadores que preferiram o Jardim de Infância 

(J.I) e os educadores que escolheram creche e jardim-de-infância (ambas) (p<0.001), 

apresentando-se superior a média do grupo que escolheu creche e jardim-de-infância 
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(ambas). Este item apresenta os valores de diferenciação estatisticamente mais 

significativos. 

 Observa-se neste quadro que o valor médio do J. I. é superior apenas no item 1 

(“Sinto-me como muito competente na minha profissão”) em todos os outros itens o 

valor médio do grupo (Ambas) é superior ao do grupo J.I.. Todas as diferenças na tabela 

são significativas. O valor de t é negativo quando a média do grupo (Ambas) é superior 

ao do grupo (J.I.). Nos restantes itens do autoconceito profissional, não incluídos no 

quadro 8, não se verificaram diferenças estatisticamente significativas, como se pode 

comprovar no Anexo 4. 

Quadro 8 – Diferenças no autoconceito profissional em função dos contextos de trabalho 

Itens do autoconceito 

profissional 

Contexto 

de 

trabalho 

N Média DP t Sig. 

1. Sinto-me como muito 

competente na minha profissão 

J. I. 124 5,34 0,55 
2,347 0,020* 

Ambas 195 5,17 0,64 

11. Nas minhas circunstâncias 

atuais é difícil ter sucesso. 

J. I. 124 4,07 1,56 
-2,675 0,008** 

Ambas 195 4,54 1,49 

16. Gosto habitualmente das 

relações que tenho com as 

minhas crianças. 

J.I. 124 5,46 0,69 

-1,973 0,049* 
Ambas 195 5,60 0,57 

17. O meu trabalho como 

educador (a) não me dá 

satisfação. 

J.I. 124 5,57 0,89 

-2,110 0,036* 
Ambas 195 5,77 0,66 

23. Se me fosse possível 

mudaria de profissão. 

J.I. 124 5,01 1,52 
-3,117 0,002** 

Ambas 195 5,48 0,95 

28. Não aguento mais ficar na 

minha profissão. 

J.I. 124 5,48 1,11 
-3,689 0,000*** 

Ambas 195 5,87 0,48 

 

Legenda: * p 0,05; ** p 0,01; ***p0,001 
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Capítulo V – Discussão dos Resultados e Conclusões 

 

 Ao longo do presente capítulo, pretende-se efetuar uma reflexão acerca dos 

resultados obtidos no estudo, tendo como base de referência as questões formuladas, os 

resultados obtidos e a revisão de literatura sobre o tema analisado. Em seguida, 

desenvolve-se a discussão dos resultados do tipo descritivo, especificamente, em relação 

à distribuição dos educadores de infância pelo autoconceito profissional e pelas atitudes 

face à educação inclusiva, em termos de discordância e de concordância com os itens. 

Em seguida desenvolve-se a discussão dos discutem-se os resultados correlacionais que 

se referem à variação do autoconceito profissional em função das atitudes face à 

educação inclusiva. Por último, analisam-se os resultados diferenciais que se referem às 

diferenças do autoconceito profissional dos educadores de infância em função dos anos 

de serviço e do contexto de trabalho onde lecionam. Termina-se com a apresentação das 

conclusões mais relevantes, finalizando com algumas limitações ao estudo realizado e 

apresentando sugestões para futuras e novas investigações relacionadas com a temática 

do autoconceito profissional dos educadores de infância e das atitudes dos mesmos face à 

educação inclusiva. 

 

5.1 Discussão dos resultados 

 Neste ponto, procede-se à discussão dos resultados obtidos para dar resposta às 

várias questões de estudo expressas. Em todas as questões, procurou-se estudar o 

autoconceito profissional dos educadores de infância relacionando-o com os vários 

aspetos da atividade deste grupo específico de docentes. Tentou-se, desta forma, obter 

algumas respostas que, de alguma forma, ajudem a compreender melhor o âmbito desta 

profissão de ser educador de infância.  

 O autoconceito profissional é um dos construtos que tem assumido uma grande 

importância ao longo do tempo. Conforme descrito neste estudo, são vários os trabalhos 

existentes em torno deste conceito (L’Écuyer, 1978; Burns, 1982; Guskey, 1986; Veiga, 

1991, 1996, 2012; García, 1998; Zuniga, 2003; Gonçalves, 2006; Fonseca, 2009). Como 



 

140 

 

base desta investigação, partiu-se do princípio de que os vários itens do autoconceito 

profissional poderiam estar relacionados com vários aspetos da sua vida profissional, 

assim como com a utilização de estratégias e ações com vista à promoção da educação 

inclusiva. Tem sido referido em vários estudos que os educadores manifestam atitudes 

mais positivas face à inclusão, sob várias perspetivas (Hannah & Pliner, 1983; Bishop & 

Wood, 1986, 1992; Whinnery, Fuchs & Fuchs, 1991, referidos por Santos, 2008), como 

forma de estar perante os outros e toda a sociedade de forma solidária e cooperada.  

 A discussão sobre as atitudes de uma educação inclusiva assume, segundo 

Rodrigues (2003), uma centralidade cheia de significado, por ter sido assimilada pela 

linguagem legislativa e política. Assumir esta educação inclusiva é participar, enquanto 

educadores e profissionais, numa diretriz que é transversal a todo o pensamento 

científico, a toda a cultura humanista, a toda a organização sociopolítica empenhada com 

a ideia de progresso assente, nos valores gravados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos.   

 

5.1.1 Autoconceito dos educadores 

 Nesta seção, observa-se como se distribuem os educadores de infância pelo 

autoconceito profissional em termos de concordância e de discordância com os itens mais 

significativos e discutem-se as possíveis razões que podem levar à justificação dos 

resultados obtidos. 

 O autoconceito profissional dos educadores de infância apresenta-se, em termos 

globais, muito positivo. De facto, verifica-se que na grande maioria dos itens de âmbito 

positivo, as percentagens nos itens ligados ao autoconceito profissional positivo são 

muito elevadas. Oscilando entre 72,3% e 100% de concordância. Os resultados obtidos 

estão, aliás, de acordo com as investigações realizadas por diversos autores (Õnate, 1989; 

Leddy & Pepers, 1993; Veiga, 1996; Roque, 2003; Gonçalves, 2006; Fonseca, 2009). 

 Todos os educadores de infância da presente amostra do estudo, apresentaram um 

nível de concordância máximo, de (100%), no que diz respeito ao item 22 (“Em geral as 

crianças têm muita estima por mim”). Este é, sem dúvida, um importante ponto de 
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referência para os educadores. Uma elevada avaliação neste item indica que os 

educadores não têm problemas de relacionamento com as crianças; os educadores gostam 

de estar em sala e que se sentem apreciados por elas, havendo, naturalmente, 

reciprocidade neste relacionamento. 

 Quanto aos itens 3 (“Gosto de pensar em novos projetos”), 7 (“Penso que, em 

geral, sou bom (boa) educador(a)”), 29 (“Acho que estou sempre a aprender”) e 4 (“Sinto 

segurança na maneira como me relaciono com as crianças”) os resultados mostraram os 

níveis mais elevados de concordância, entre os 99,4% e os 99,7%. Mais uma vez, os 

educadores retratam a importância da relação com as crianças, sendo, este, de facto, um 

aspeto muito importante no autoconceito profissional. Mantém-se o investimento dos 

educadores na profissão, na formação, nas crianças e em si próprios. 

 Nos itens da escala do autoconceito profissional, relacionados com o autoconceito 

negativo, os valores estão de acordo com os resultados enunciados anteriormente, 

existindo, no entanto, alguns níveis de concordância que importa destacar. Assim, o item 

5 (“Sinto-me frustrado no trabalho”), que apresenta 15,1%, o item 15 (“Tenho 

dificuldades em tomar iniciativas”) com 14,2%, o item 23 (“Se me fosse possível 

mudaria de profissão”), com 10,2%, e o item 32 (“Não aguento mais ficar na minha 

profissão”), com 3,3%, apesar de não se tratar de valores percentuais muito 

significativos, evidenciam que se inicia já algum descontentamento e insatisfação perante 

a profissão.   

 As circunstâncias atuais em que é difícil ter sucesso, transformado em insatisfação 

face à profissão, mostra-se, sobretudo, no item 11 (“Nas minhas circunstâncias atuais é 

difícil ter sucesso”), Importa clarificar que “circunstâncias” se podem enquadrar nesta 

falta de sucesso e que podem ser hipóteses para este resultado: 

 a) A grande experiência profissional, causadora de atrito face às mudanças vividas 

na sociedade e, com consequências, nas famílias e nas suas dinâmicas. 

 b) Mudanças comportamentais (dos filhos, que são pequenos ditadores; e dos pais, 

que desejam distinguir-se dos seus próprios pais, na educação que dão aos filhos). 

 c) As famílias que muitas vezes deixam aos estabelecimentos e respetivos 

educadores o papel educativo que a si lhes cabe, tal como a não participação, na vida dos 
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filhos, na creche ou no jardim-de-infância, bem como, a permanência das longas horas 

das crianças nas instituições.   

 d) Modificações no estatuto da carreira docente, nomeadamente o aumento da 

componente não letiva e letiva, as novas regras para a mobilidade, entre outras 

modificações estruturais e profundas a acontecer ao mesmo tempo. 

 e) As burocracias institucionais que provocam grandes abalos na motivação dos 

educadores de infância para conseguirem alcançar as metas educativas a que se 

propuseram. 

 f) Os educadores estarem a viver a fase final da carreira, onde se acentua um 

desinvestimento profissional derivado, talvez, de um natural cansaço, ou, por outro lado, 

em virtude de uma reforma adiada forçosamente (Alves, 2001). 

 

5.1.2 Educadores face às atitudes inclusivas 

 Na seguinte seção, observa-se como se distribuem os educadores de infância pelas 

atitudes face à educação inclusiva em termos, da concordância e da discordância com os 

itens mais significativos, e descreve-se, de seguida, as possíveis causas que podem ter 

levado aos resultados obtidos. Em termos globais, as atitudes dos educadores de infância 

observam-se, muito positivas na grande maioria dos itens, que apresentam percentagens 

elevadas. 

 Com maiores níveis de concordância salientam-se, os itens 2 (“sou capaz de 

proporcionar uma explicação alternativa ou exemplo, quando as crianças estão 

confusas”) com 99,4% de concordância, e o item 8 (“sou capaz de fazer com que os pais 

se sintam bem em vir à creche/jardim-de-infância”), com 99,1% de concordância. Estes 

dois itens mostram, aliás, dois aspetos muito interessantes: o primeiro tem a ver com a 

sensibilidade por parte destes profissionais para que tenham, em si, os saberes essenciais 

para permitir conversar com as crianças individualizadamente, fornecendo explicações e 

pistas importantes para a compreensão daquilo que está a ser comunicado. O resultado de 

outras investigações mostrou, também, o papel fundamental dos diálogos interactivos de 

adultos e crianças na promoção da aprendizagem das crianças mais pequenas 
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(Wells,1986; Sylva, 1992; Pramling, 1996; Siraj-Blatchford et al., 2002; Amante, 2004), 

referidos por Folque (2012). 

 O segundo aspeto prende-se com a importância que os educadores de infância dão 

às famílias, proporcionando um melhor acolhimento, de modo, a que estas famílias, 

parceiros fundamentais, façam parte ativa da vida e da realidade das crianças. É em nossa 

opinião, ao acolher as famílias das crianças, com as suas mais-valias e dificuldades 

poder-se-á ser mais inclusivo. 

Com menor percentagem de concordância surgem os itens 12 (“Posso prevenir que 

ocorram na sala comportamentos perturbadores”), com 6,9% de discordância e o item 10 

(“ Estou confiante em informar outras pessoas que sabem muito pouco sobre leis e 

políticas relativas à inclusão de crianças com N.E.E”) com 16,9% de discordância. Este 

aspeto é, aliás, muito pertinente para a nossa reflexão. Estudos internacionais têm 

revelado atitudes desfavoráveis face à educação inclusiva, em especial de crianças que 

apresentem NEE e caracterizadas como sendo fisicamente agressivos. Talvez por isso se 

verificam estes resultados, pois são necessários esforços acrescidos por parte dos 

educadores de infância, para que estas crianças possam beneficiar do grupo para ter 

sucesso (Loreman et al., 2005, referido por Santos, 2008b). Quanto ao item 10, este será 

da maior importância, sobretudo no que diz respeito à formação inicial e contínua. 

Importa, pois dar mais formação, em termos de qualidade aos educadores de infância 

sobre a legislação e políticas inclusivas vigentes, para que de forma concerta e informada 

façam valer os direitos e deveres de todas as crianças com as quais trabalhem. Não 

obstante, compete também aos educadores de infância já formados, procurarem essas 

formações e informações, para que estejam preparados e atualizados nos seus 

conhecimentos pedagógicos. 

 Em resumo, as atitudes são, na grande maioria, muito positivas. Nas auto-

avaliações que de si fazem, os educadores de infância assumem-se, em termos das 

atitudes gerais face à educação inclusiva como muito positivos e com capacidade de 

apresentarem atitudes inclusivas, o que está em concordância com estudos realizados 

anteriormente por outros autores (Sharma, Ee & Desai, 2003; Loreman et al., 2005; 

Forlin et al., 2007; Santos, 2008b). 
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5.1.3 Autoconceito e educação inclusiva 

 A pergunta de partida a este estudo de investigação, incidiu sobre (“Quais os 

níveis de autoconceito profissional dos educadores de infância e quais as atitudes face à 

educação inclusiva”). Pretendia-se, com esta questão, verificar se as duas escalas, TSCES 

e TEIP, (à partida distintas), se correlacionavam entre si e, em caso afirmativo, quais os 

motivos. Dos resultados que se conseguiram apurar da questão inicial, verificou-se que, 

tanto o autoconceito profissional dos educadores de infância como as atitudes face à 

educação inclusiva mostraram, valores percentuais bastante elevados. No geral, 

verificaram-se, também, correlações estatisticamente significativas entre as duas escalas, 

com exceção de dois itens que apresentaram uma completa ausência de correlação, sendo 

essencialmente valores de zero. 

 Assim, em primeiro lugar, e para a maioria dos itens, discutiremos a correlação 

estatística entre as duas escalas, onde se verifica essa correlação. Considera-se que tal 

correlação acontece, pois grandes níveis de autoconceito profissional podem levar a 

atitudes positivas face à educação inclusiva. Isto fica, aliás, bem demonstrado por tudo o 

que foi apresentado na revisão da literatura. De facto, os educadores de infância com 

altos níveis de autoconceito profissional identificam-se como competentes, englobando 

sensações de confiança na sala, sentindo-se válidos enquanto pessoas, possuidores das 

qualidades necessárias para realizarem as tarefas que lhes são pedidas e de serem capazes 

de resolver qualquer problema que possa surgir. Apresentam também, uma boa relação 

com os colegas, demonstrando, uma boa integração social e interpessoal. Nestas 

condições, os educadores, sentem-se apoiados pelos outros e aceites por aquilo que são. 

Mantêm uma relação baseada no respeito, dedicação e afeto com as crianças que lhes 

retribuem da mesma forma.  

 Por todos estes fatores, os educadores de infância sentem-se satisfeitos e essa 

sensação de ser bem-sucedido no trabalho conduz o educador a considerar a sua profissão 

de forma satisfatória. Manifestam, igualmente uma capacidade de aceitar e assumir riscos 

e de tomar iniciativas. Este aspeto apresenta, aliás, algumas semelhanças com a dimensão 
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da flexibilidade apresentada por Arthur (1995). Uma pessoa que aceita correr riscos e 

tomar iniciativas demonstra ter autoconfiança e vontade para fazer melhor. Guskey 

(1988) referiu, ainda, que os professores com autoperceções positivas demonstram 

melhores atitudes na implementação de novas práticas. Essas novas práticas ou 

estratégias diferenciadas, manifestam-se, também nas atitudes face à educação inclusiva. 

Num estudo de Santos (2008) sobre a inclusão de crianças com NEE, é salientado como 

condição mais importante, a atitude dos profissionais de educação, para além de outras 

caraterísticas que também contribuem para a inclusão de todas as crianças. A saber: a 

colaboração entre professores, as metodologias utilizadas, a sua formação específica, o 

diálogo entre a escola e a família, a liderança e o empenho dos órgãos de gestão, a 

formação dos educadores, certos fatores pessoais e os materiais e recursos utilizados. 

 A este respeito, não foram encontrados quaisquer estudos onde estas duas 

variáveis tenham sido analisadas em específico. No entanto, Watkings (2003), referido 

por Santos, (2008) afirma que a inclusão depende em grande medida das atitudes dos 

educadores face às crianças (com ou sem NEE). Do seu ponto de vista, a grande 

diferença nas salas, é a disponibilidade do educador para responder de forma positiva e 

eficaz a essas diferenças. 

 Em segundo lugar, discutimos os itens nas quais se verificou ausência de 

correlações. Este facto seria esperado, visto o item 23 (“Se me fosse possível mudaria de 

profissão”) ser um item ligado ao autoconceito profissional negativo e que se relaciona 

com uma fraca satisfação com a profissão. Como tal, se o educador pretende mudar de 

profissão não manifesta só uma preocupação com atitudes inclusivas, ou outras idênticas, 

para com as crianças, os colegas ou as famílias. Este facto parece, em nossa opinião, ficar 

demonstrado nos resultados do inquérito por questionário, onde, 3,3% dos educadores de 

infância demonstram, não aguentar ficar mais tempo na profissão (item 28) Assim, é 

provável, que havendo uma pequena insatisfação por parte de alguns educadores de 

infância perante a sua profissão, as atitudes face à educação inclusiva, sejam uma das 

formas dessa insatisfação se manifestar. 

 Desta forma, percecionamos, que estas duas escalas se podem complementar 

porque, apesar de distintas, correlacionam-se de forma estatisticamente significativa, 
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como fica demonstrado através do número de testes significativos que foram observados. 

A apoiar esta noção de que há associação entre as escalas de autoconceito profissional 

dos educadores de infância e as das atitudes face à educação inclusiva, apresentamos 

3316 correlações de Pearson= 528, com um nível de significância de (p< 0.05). Só por 

acaso se pode esperar 5 testes significativos em cada 100; 26 ou 27, em cada 528. Como 

o número de testes significativos excede esse valor, pode-se, assim, apoiar a noção de 

que, de facto, existe associação entre as escalas. 

 Em conclusão, verificamos que as correlações entre os itens das duas escalas 

apresentam, para a maioria dos itens, uma correlação estatisticamente significativa. À 

exceção dos itens 23 e 28, associados ao autoconceito profissional negativo da escala 

TSCES, que apresentam uma correlação essencialmente zero com a escala TEIP, estas 

duas escalas juntas podem servir para os educadores de infância fazerem uma 

autoavaliação individual e séria, perante si próprios e perante os outros, para que depois 

possam modificar o seu comportamento. Na certeza de que a primeira e única coisa que 

podemos mudar efetivamente somos nós próprios, mas, como fazemos parte deste 

mundo, que é de todos, influenciamos e somos influenciados, e, dessa forma, acabamos 

por influenciar e modificar, de certa forma, o que nos rodeia, as pessoas, as atitudes, e as 

condições que estão à nossa volta e assim, mudamos algo, para sempre. 

 

5.1.4 Autoconceito e anos de serviço 

 Outra das questões da nossa investigação incidia sobre as diferenças, existentes ou 

não, dentro dos vários itens do autoconceito profissional nos educadores de infância 

consoante estão a trabalhar no 1.ºano ou no 2.º ano de serviço.  

 A entrada na carreira, profissional é um fator muito pertinente, sobretudo no 

primeiro ano, uma vez que se trata de um momento em que o educador tem de lidar com 

problemas, dificuldades e frustrações e em que a sua dinâmica pessoal é despertada para 

novos rumos dentro da sua profissionalidade.  

Os resultados mostram que, no geral, não existem diferenças significativas entre o 

autoconceito profissional dos educadores que estão no 1.º e no 2.º, anos de serviço, de 
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destacar, no entanto, as respostas aos itens 13 (“Penso que tenho elevadas competências 

para ensinar”) e 21 (“Gosto de correr riscos”), ambas estatisticamente significativas. Os 

dados, mostram também, que o autoconceito profissional é mais positivo, nos educadores 

de infância durante o 1º ano de serviço.  

De facto, apesar de durante os primeiros anos, de serviço, os educadores de infância estão 

mais centrados em si próprios do que propriamente no desenvolvimento das crianças, 

conforme se verifica pelos itens, que são ambos mais direcionados para as caraterísticas 

do próprio educador. Conforme as experiências e aprendizagens profissionais, a 

confiança e acompanhamento dado pela instituição onde trabalham, estes vão sendo 

capazes de se organizar e apoiar, mais conscientemente, as crianças, deixando de se 

focalizar somente em si próprios. Como, também, se pode constatar, é, pois, nos 

primeiros anos de serviço que, os educadores de infância mais investem na carreira, 

sendo que progressivamente, pode-se instalar algum desencanto com a profissão 

(Tabachnick & Zeichner, 1984; Huberman, 1989, 1992). Essas dificuldades, nos 

primeiros anos de trabalho verificam-se caso os educadores não estiverem seguros e 

confiantes ou, por outro lado, não tenham a experiência necessária que os ajude a 

ultrapassar as dificuldades iniciais (Simões, 1996). Para Kartz (1993), durante o primeiro 

ano, a preocupação dos educadores é, sobretudo, saber se vão sobreviver.  

           Huberman, considerando a fase de início de carreira, os primeiros três anos, 

referem-se os estádios de "sobrevivência" e de "descoberta". O aspeto ligado à 

“descoberta” traduz o entusiasmo e a experimentação; já o aspeto “excitante”, para o 

educador, está relacionado com a realidade de estar finalmente, e depois de vários anos 

de estudo, em situação de assumir a responsabilidade de ter uma sala, as suas crianças, e 

uma planificação, de se sentir colega numa profissão definida e escolhida. Normalmente, 

a descoberta e a sobrevivência são vividas em paralelo, onde a parte da descoberta é o 

motor que permite condescender a sobrevivência (Huberman, 1989; citado por Alves, 

2001, p.29). 
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5.1.5 Autoconceito e contexto de trabalho 

 Uma das questões de estudo incidia em saber se haveriam diferenças nos vários 

itens do autoconceito profissional e o contexto de trabalho, nos educadores de infância, 

nomeadamente, se preferiam trabalhar em contexto de jardim-de-infância, e nos 

educadores de infância que preferiam exercer as suas funções em nos dois contextos 

(creche e jardim-de-infância), essa opção de ambos os contextos de trabalho, designou-se 

de “ambas”. Esta pergunta é importante para nós uma vez que o trabalho dos educadores 

poderá ser exercido em apenas um destes contextos de trabalho, ou seja, jardim-de-

infância ou creche, mas, em algumas situações (falta de recursos, trabalho de supervisão 

a todas as salas, ou por dificuldades do educador em escolher apenas uma das áreas), 

podem exercer funções em ambos os contextos, seleccionando no inquérito por 

questionário a resposta, “ambas”, correspondendo à creche e jardim-de-infância. 

 Nos resultados obtidos, as respostas dos educadores de infância mostraram a sua 

preferência, a opção "ambas" com um total de 195 respostas, com 124 unidades de 

resposta, representaram os educadores que optaram por jardim-de-infância e somente 13 

respostas para os educadores de infância que escolheram a creche como contexto de 

trabalho para exercer as suas funções. Antes da análise estatística, já poder-se-ia fazer 

uma previsão destas respostas no que diz respeito ao autoconceito profissional quando, 

numa amostra de 332 educadores de infância apenas 13 preferem trabalhar no contexto 

de creche. Como tal, estes resultados vêm reforçar a ideia que perpassa na sociedade, que 

a creche não é, para os educadores de infância, um contexto de trabalho valorizado. 

 Depois do tratamento de dados, os resultados mostram que, no geral, não existem 

diferenças significativas entre o autoconceito profissional dos educadores que preferem 

trabalhar em contexto de jardim-de-infância e o autoconceito profissional dos educadores 

que preferem fazê-lo em ambos os contextos. À exceção dos itens (1, 11, 16, 17, 23 e 

28). Considera-se que os itens se relacionam desta forma, tendo em conta, sobretudo, o 

contexto de creche. Proceder-se-á à discussão individualizada dos itens. 

 No item 1 (“Sinto-me como muito competente na minha profissão”), a diferença 

estatisticamente significativa apresenta-se favorável ao grupo dos educadores que 

selecionaram como preferência o contexto de jardim-de-infância. É um contexto que tem 
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sido valorizado, e em que o trabalho dos educadores de infância é mais visível para as 

famílias e para a sociedade. 

           Nos restantes itens,  11 (“Nas minhas circunstâncias atuais é difícil ter sucesso”), 

16 (“Gosto habitualmente das relações que tenho com as minhas crianças”), 17 (“O meu 

trabalho como educador (a) não me dá satisfação”), 23 (“Se me fosse possível mudaria de 

profissão”) e 28 (“Não aguento mais ficar na minha profissão”),  a média superior 

apresenta-se favorável ao grupo de educadores de infância que preferem trabalhar em 

ambos os contextos. Ainda quanto ao item 28, os resultados obtidos mostram claramente 

que, existe uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos de 

educadores. 

 Consideramos que esta insatisfação com a profissão poderá ter como hipóteses: 

 a) Desvalorização dos educadores de infância que trabalham em contexto de 

creche.  

 Este facto poderá ter a ver com a desvalorização constante e permanente, em 

relação aos educadores de infância que trabalham, nomeadamente, em creche, uma vez 

que algumas regalias estão vedadas a estes profissionais a trabalhar neste contexto. 

Acresce ainda, o facto de o Ministério de Educação e Ciência não considerar a função 

educativa das instituições de atendimento às crianças com menos de três anos, para além 

de ser uma ação discriminatória, a ausência de contagem de tempo de serviço para estes 

profissionais de educação. Como Teresa Vasconcelos, “ (...) acreditamos que 

proporcionar uma educação pré-escolar como bem social, educativo e cultural, é um 

projecto de cidadania para toda a sociedade portuguesa. É uma forma de tornar acto, essa 

cidadania, reconhecendo o valor da infância e considerando as crianças como pequenas 

cidadãs de pleno direito, capazes de participar ativamente na melhoria da sociedade. Fá-

lo-ão se assegurarmos desde a mais tenra idade uma real qualidade educativa para as 

instituições que as servem. Só assim, projeto de alargamento expansão e 

desenvolvimento da educação de infância em Portugal (iniciado em 1997) se poderá 

constituir em verdadeiro contrato mobilizador” (2000, p. 14). 

 b) As circunstâncias atuais em que é difícil ter sucesso, este mesmo item 11, que 

se apresentou com 27,7% de concordância.  
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As “circunstância” da insatisfação perante a profissão, são as enunciadas no autoconceito 

profissional e podem-se enquadrar nesta falta de sucesso. Assim, as famílias que muitas 

vezes deixam aos estabelecimentos e respetivos docentes o papel educativo que lhes cabe 

a elas, e não participam como seria esperado na vida da creche ou do jardim-de-infância, 

e outras vezes deixam os seus filhos longas horas nas instituições, bem como as 

burocracias próprias das instituições que provocam grandes abalos na motivação dos 

educadores de infância para continuarem a realizar todos os esforços para alcançar as 

metas educativas a que se propuseram. 

  

5.2 Conclusões e sugestões de novas investigações 

 O autoconceito profissional, especialmente entre os educadores de infância, está 

muito pouco estudado em Portugal. Conhecendo-se a importância da influência do 

educador no autoconceito das crianças, seria muito importante para a educação em geral, 

especificamente para a educação da criança, realizar estudos mais aprofundados sobre o 

seu impacto no desenvolvimento das crianças e da parentalidade bem como na própria 

pessoa do educador. Apesar das limitações, a presente investigação contribuiu para uma 

análise e maior conhecimento do autoconceito profissional dos educadores de infância e 

as suas atitudes, na atualidade, face à educação inclusiva em diferentes contextos de 

atendimento à infância. Este estudo demonstrou que no geral o autoconceito profissional 

dos educadores de infância é muito positivo, e, as atitudes face à educação inclusiva 

estão no caminho certo para a inclusão, sendo positivas e diferenciadas. A maior 

dificuldade apresentada nota-se em relação ao conhecimento e atuação perante a 

legislação existente, onde a formação inicial e contínua tem um papel preponderante. 

Apesar das adversidades em que vivemos atualmente, assumir-se como profissional de 

educação e, em especial como educadores de infância, é assumir um grande risco e 

desafio.  

 Mas o universo da educação é, e continua a ser, nos nossos dias, um dos mais 

motivadores e apaixonantes espaços de intervenção social e de reflexão científica. E, 

quando se pensa no "Universo da Educação", a creche e o jardim-de-infância surgem 
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como um dos primeiros contextos mais importantes de transformação social, pois, 

embora não se aceite uma transformação radical da sociedade através das mesmas, pode-

se admiti-la como um dos instrumentos da transformação social e pessoal do indivíduo 

pelas relações que se estabelecem e intervenções que se praticam (Nóvoa, 1991, pág. 63). 

De facto, para se ser educador é necessário ter desenvolvido em si muitas caraterísticas 

humanas de entendimento, respeito, solidariedade, tolerância, adaptação, resistência e 

inovação. Resumindo, é preciso que se tenha, capacidade de amar o outro em toda a sua 

diversidade e a si próprio, aceitando-se na sua condição humana, com muitos defeitos e 

imensas qualidades.  

 Educar crianças num mundo em constante mudança e transformação, onde o 

conhecimento aumenta e muda a cada instante, onde ao ser humano é exigido cada vez 

mais precocemente competências. Sejam, para solucionar problemas do dia-a-dia, lidar 

com as tecnologias, lidar com as diferenças culturais, económicas, linguísticas e sociais, 

cada vez mais demarcadas e consequência natural de uma Europa aberta e sem fronteiras. 

Ao mesmo tempo discute-se a ética e os direitos humanos, ambientais, de igualdade e 

equidade. Parece, um desafio quase utópico! Mas os educadores são os primeiros mestres 

da utopia e os principais atores da prática pedagógica, é importante que se conheçam 

estes profissionais; saber como pensam, agem, atuam e se diferenciam, sem esquecer a 

sua qualidade de simples ser humano, igual aos seus semelhantes.  

 Esta investigação é resultado do acreditar. Acreditar que a procura de respostas e 

projetos de qualidade para a educação da infância, passa pela conjugação e cruzamento 

de formas adequadas aos mais diversos contextos: individuais e sociais em que elas se 

desenvolvem. Não é desejável, contudo, que as perspetivas economicistas se 

sobreponham às necessidades das famílias e das crianças. Em especial, no que diz 

respeito à criação real da igualdade de oportunidades no acesso e ingresso à escola 

(entenda-se contextos relacionados com a infância) e à qualidade nos serviços de 

educação, a que todos têm direito, em especial as crianças mais pequenas. Cabe ao 

Estado e a toda a sociedade civil, (todos e cada um de nós), o entusiasmo das 

responsabilidades na procura de soluções, não enfeitando o sentido educativo das 

instituições, a par de uma política não economicista dos recursos humanos, parte 
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indispensável, se não fundamental, para a criação de oportunidades de qualidade e 

sucesso para todos. Sempre com convicção de que outros contextos e caminhos se 

poderão ir construindo, fazendo valer que o mais importante é o respeito por cada ser 

humano na sua humanidade. 

 Como síntese, desta investigação, refere-se que todo o ser humano está em 

constante mudança, e todos são passíveis de mudar. Aquilo que somos e aquilo em que 

nos vamos tornando, as atitudes, e a sociedade em geral, são tão importantes para a forma 

como a inclusão acontece. Essa inclusão no seio natural da vida em sociedade tem de 

acontecer, todos temos de encontrar a melhor forma de A fazer acontecer. Caberá sem 

dúvida à educação e aos educadores em especial uma grande responsabilidade neste 

assunto. Conhecendo-nos melhor, melhor se pode lidar com o diferente.  

 

“Pelo Sonho é que vamos, comovidos e mudos. 

Chegamos? Não chegamos?  

Haja ou não haja frutos, pelo Sonho é que vamos. 

Basta a fé no que temos.  

Basta a esperança naquilo que talvez não teremos. 

Basta que a alma demos, com a mesma alegria, ao que desconhecemos e ao que é do dia-a-dia. 

Chegamos? Não chegamos? 

Partimos. Vamos. Somos”  (Sebastião da Gama, 1953). 

   

 Limitações do Estudo 

 A presente investigação teve as suas limitações, que afetaram todo o 

desenvolvimento do processo de construção e desenvolvimento da mesma. Em primeiro 

lugar, destaco o factor tempo em que este estudo foi realizado e que se revelou reduzido 

para uma maior capacidade de reflexão sobre a temática. Por outro lado, o tamanho da 

amostra, caso tivesse sido maior, talvez pudesse ter sido mais heterogénea, e, dessa 

forma, ter contribuído para um alcance ainda maior dos resultados e da sua 

representatividade. A dificuldade em encontrar estudos relacionados com o autoconceito 

profissional dos educadores de infância dificultou, também, a pesquisa de elementos 

teóricos. 
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 Do mesmo modo, a comparação entre esta investigação e outras trouxe algumas 

divergências de abordagem, dado que a amostra e os instrumentos utilizados foram 

diferentes. Salienta-se o facto de que o estudo acerca dos conceitos autoconceito e 

educação inclusiva foram apoiados nas opiniões dos educadores de infância, que 

poderiam variar com a aplicação do inquérito por questionário em outra altura do ano, 

assim como podiam exprimir uma intenção – desejabilidade social, que não corresponde 

ao que verdadeiramente podem sentir / ser na realidade. Este tipo de investigação 

poderia, ainda, ser enriquecido através de uma triangulação com os dados observados em 

práticas de educadores de infância em contexto de sala. Nas respostas dos educadores em 

relação às suas atitudes face à educação inclusiva, no item 10 (“Estou confiante em 

informar outras pessoas que sabem muito pouco sobre leis e políticas relativas à inclusão 

de crianças com N.E.E.”), inserido no item da auto-eficácia na colaboração (AC), 

poderia ter sido traduzido de outra forma, para que sugerisse mais aos educadores ao 

lerem o item com base na colaboração, não ficando a sua análise entre itens. 

 Em futuras investigações seria, talvez, vantajosa uma análise longitudinal que 

acompanhasse os estudantes de educação de infância e os acompanhasse ao longo de um 

determinado período de tempo (pelo menos 5 anos – correspondendo ao estádio de 

desenvolvimento - maturidade) para que pudessem ser analisados os comportamentos e 

atitudes, bem como serem apoiados na sua auto formação e construção pessoal e 

profissional. A recolha da informação, enriquecida com a perspetiva dos pais e das 

próprias crianças, também poderia contribuir para uma caraterização mais profunda desta 

temática. Teria valor para as futuras investigações, aferir as mudanças do autoconceito 

profissional dos educadores de infância segundo a prática pedagógica, tendo em conta os 

modelos pedagógicos praticados por estes profissionais (modelo dos Jardins-escola João 

de Deus, Movimento da Escola Moderna, modelo High/Scope). Do mesmo modo, teria 

sido de mais-valia essa questão fazer parte do inquérito por questionário. O mesmo se 

pode dizer, em relação à variável trajeto percorrido pelos educadores de infância para a 

deslocação ao emprego, o mesmo é bastante diverso e abrangente. Seria interessante 

relacionar esta variável com o autoconceito profissional dos educadores de infância. 
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Anexos 

1.1 Anexo 1 – Carta de Apresentação 

Exmo. Sr. (a) Diretor(a), 

 Venho solicitar a sua colaboração com esta investigação, no âmbito de dissertação de 

mestrado, que tem como objetivo recolher dados relativos ao autoconceito dos 

educadores de infância e suas atitudes face à educação especial. Assim, agradecia o favor 

de reencaminhar a presente mensagem a todos os educadores de infância da sua 

escola/agrupamento/instituição. O referido questionário é de resposta online, cuja 

hiperligação se indica em baixo.  

O presente projeto está a ser desenvolvido no Instituto de Educação da Universidade de 

Lisboa. 

 Mais se informa que o presente inquérito foi autorizado pela Direção Geral de Educação, 

conforme comprovativo em anexo. 

 Grata pela atenção, 

 Mafalda Sofia Gonçalves Borges Coito 

  

 Caro(a) colega, 

 Este questionário, a que vimos pedir-lhe que responda, dirige-se aos educadores de 

infância e tem como objetivo recolher dados relativos ao autoconceito dos educadores de 

infância e às suas atitudes face à educação especial. Este questionário faz parte de 

trabalho de investigação no âmbito de mestrado em Educação, a realizar no Instituto de 

Educação da Universidade de Lisboa. As suas respostas são totalmente anónimas e os 

dados recolhidos serão usados apenas para fins da presente investigação. A sinceridade e 

exatidão das respostas terão uma influência decisiva no bom resultado deste trabalho. A 

resposta não lhe tomará mais do que alguns minutos e é efetuada online, a partir da 

seguinte hiperligação: 

 https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGRwZDJ2MV9OV25iZGo3R3gyTGlxNXc6MQ 

 Agradecemos reconhecidamente a sua colaboração. 

 Mafalda Sofia Gonçalves Borges Coito 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGRwZDJ2MV9OV25iZGo3R3gyTGlxNXc6MQ
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1.2 Anexo 2 – Inquérito a Educadores de Infância 

Este inquérito insere-se numa investigação a realizar no Mestrado em Educação, área 

de Formação Pessoal e Social, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 

Tem o objetivo de recolher dados sobre o autoconceito profissional dos educadores de 

infância e as atitudes face à educação especial. Ao dar as suas respostas considere 

sobretudo a sua maneira de ser habitual e não o seu estado de espírito de momento. O 

questionário que se segue diz respeito à opinião que tem de si próprio enquanto 

educador de infância. Por favor responda a todas as questões sem ter de pensar muito. 

Consideramos a sua colaboração muito importante para este estudo, sem a qual não 

poderemos prosseguir. Agradecemos desde já o seu empenho e disponibilidade. 

Garantimos o anonimato e a confidencialidade de todas as respostas.  

Mafalda Borges Coito mafaldacoito@campus.ul.pt 

 

 

Questionário TSCES*Este questionário diz respeito à opinião que tem de si próprio (a) enquanto educador (a) de 

infância. As respostas vão de 1 até 6, segundo o grau de concordância com cada frase, em que 1 corresponde a 

Discordo totalmente e 6 a Concordo totalmente, conforme a escala. Por favor responda a todas as questões sem 

ter de pensar muito. 

  
Discordo 

totalmente 

Discordo 

bastante 

Discordo 

mais do que 

concordo 

Concordo 

mais do que 

discordo 

Concordo 

bastante 

Concordo 

totalmente 
 

Sinto-me muito competente 

na minha profissão. 
 

      
 

Sinto-me integrado(a) na 

relação com os meus 

colegas. 

 
      

 

Gosto de pensar em novos 

projetos. 
 

      
 

mailto:mafaldacoito@campus.ul.pt
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Discordo 

totalmente 

Discordo 

bastante 

Discordo 

mais do que 

concordo 

Concordo 

mais do que 

discordo 

Concordo 

bastante 

Concordo 

totalmente 
 

Sinto segurança na 

maneira como me relaciono 

com as crianças. 

 
      

 

Sinto-me frustrado no 

trabalho. 
 

      
 

Sinto-me livre e sem medo 

de ser eu próprio(a) a 

assumir as consequências. 

 
      

 

Penso que, em geral, sou 

bom(boa) educador(a). 
 

      
 

Gosto das relações que 

estabeleço com os outros 

no meu trabalho. 

 
      

 

As mudanças não me 

perturbam. 
 

      
 

Tenho toda a confiança das 

minhas crianças. 
 

      
 

Nas minhas circunstâncias 

atuais, é difícil ter sucesso. 
 

      
 

Sinto-me bem comigo 

mesmo(a) apesar de não 

ser perfeito(a). 

 
      

 

Penso que tenho elevadas 

competências para ensinar. 
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Discordo 

totalmente 

Discordo 

bastante 

Discordo 

mais do que 

concordo 

Concordo 

mais do que 

discordo 

Concordo 

bastante 

Concordo 

totalmente 
 

Sinto-me estimado(a) pelas 

outras pessoas. 
 

      
 

Tenho dificuldades em 

tomar iniciativas. 
 

      
 

Gosto habitualmente das 

relações que tenho com as 

minhas crianças. 

 
      

 

O meu trabalho como 

educador(a) não me dá 

satisfação. 

 
      

 

Sei muito bem o que quero 

e aquilo que posso fazer. 
 

      
 

Acredito nas minhas 

próprias competências. 
 

      
 

Tenho facilidade em 

partilhar e cooperar com os 

outros. 

 
      

 

Gosto de correr riscos.  
      

 

Em geral as crianças têm 

muita estima por mim. 
 

      
 

Se me fosse possível 

mudaria de profissão. 
 

      
 

Aprendo muito com os 

meus próprios erros. 
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Discordo 

totalmente 

Discordo 

bastante 

Discordo 

mais do que 

concordo 

Concordo 

mais do que 

discordo 

Concordo 

bastante 

Concordo 

totalmente 
 

Sinto confiança nas minhas 

próprias capacidades. 
 

      
 

Sinto que sou bem aceite 

pelas outras pessoas. 
 

      
 

As críticas, sejam de 

colegas ou de crianças, 

não me metem medo. 

 
      

 

Não aguento mais ficar na 

minha profissão. 
 

      
 

Acho que estou sempre a 

aprender. 
 

      
 

Tenho fama de ser um(a) 

educador(a) eficiente. 
 

      
 

Sinto que sou uma pessoa 

com valor. 
 

      
 

Sou pouco confiante nas 

minhas próprias ideias e 

capacidades. 

 
      

 

Os (as) meus (minhas) 

colegas veem-me como um 

(a) educador (a) 

competente. 

 
      

 

 

Questionário ERP-CCID+**O questionário que se segue tem a ver com os seus comportamentos 

enquanto educador (a) de infância. Por favor responda atendendo à seguinte escala. 
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Discordo 

totalmente 

Discordo 

bastante 

Discordo 

mais do que 

concordo 

Concordo 

mais do que 

discordo 

Concordo 

bastante 

Concordo 

totalmente 
 

Dialogo abertamente com 

as crianças. 
 

      
 

Planifico e reflito sobre a 

minha prática. 
 

      
 

Gosto de falar com as 

crianças 
 

      
 

Interesso-me pelas 

crianças como pessoas. 
 

      
 

Procuro ajudar as crianças.  
      

 

Tenho facilidade em 

estabelecer boas relações 

com as crianças. 

 
      

 

As crianças gostam de vir 

falar comigo. 
 

      
 

 

Questionário EAPP***À semelhança do 1.º questionário, também o que se segue diz respeito à 

opinião que pode ter de si próprio (a) enquanto educador (a) de infância. Esta aparente repetição 

prende-se, exclusivamente, com questões de investigação. 

  
Discordo 

totalmente 

Discordo 

bastante 

Discordo 

mais do que 

concordo 

Concordo 

mais do que 

discordo 

Concordo 

bastante 

Concordo 

totalmente 
 

Os meus superiores 

hierárquicos são 

indiferentes às minhas 

sugestões. 
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Discordo 

totalmente 

Discordo 

bastante 

Discordo 

mais do que 

concordo 

Concordo 

mais do que 

discordo 

Concordo 

bastante 

Concordo 

totalmente 
 

Sou um(a) colaborador(a) 

assíduo(a) dos meus 

superiores hierárquicos. 

 
      

 

Os meus superiores 

hierárquicos reconhecem o 

meu trabalho na creche/ 

jardim-de-infância. 

 
      

 

Empenho-me na 

planificação de atividades 

com a comunidade 

envolvente. 

 
      

 

Sou considerado (a) como 

um(a) bom (boa) 

educador(a) pelos meus 

colegas. 

 
      

 

Os meus superiores 

atribuem-me tarefas de 

responsabilidade. 

 
      

 

Gostava de ser 

convidado(a) para 

iniciativas socioculturais da 

comunidade envolvente. 

 
      

 

Na(o) Creche / Jardim-de-

infância, grande parte dos 

meus (minhas) colegas 

veem-me como um(a) líder. 

 
      

 

Sinto que os (as) 

encarregados de educação 

valorizam o meu trabalho. 

 
      

 



 

180 

 

  
Discordo 

totalmente 

Discordo 

bastante 

Discordo 

mais do que 

concordo 

Concordo 

mais do que 

discordo 

Concordo 

bastante 

Concordo 

totalmente 
 

Evito envolver-me em 

atividades relacionadas 

com a comunidade 

envolvente à (ao) Creche / 

Jardim-de-infância. 

 
      

 

Sinto que as minhas 

crianças reconhecem o 

meu trabalho. 

 
      

 

 

 

Responda se frequentou determinadas disciplinas ou ações de formação, durante a sua formação 

inicial. Formação Inicial 

 Psicologia da Educação 

 Psicologia do Desenvolvimento 

 Psicologia da Aprendizagem 

 Psicopedagogia 

 Teorias do ensino 

 Gestão ou administração da sala de aula 

 Educação Especial / Dificuldades de Aprendizagem 
 

Responda se frequentou determinadas disciplinas ou ações de formação, em formação contínua. 

Formação Contínua 

 Psicologia da Educação 

 Psicologia do Desenvolvimento 

 Psicologia da Aprendizagem 

 Psicopedagogia 

 Teorias do ensino 

 Gestão ou administração da sala de aula 

 Educação Especial / Dificuldades de Aprendizagem 
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Questionário AFEI****Este questionário diz respeito à opinião que tem, face à Educação Especial. Por 

favor responda a todas as questões sem ter de pensar muito, utilizando a mesma escala de 1 a 6. 

  
Discordo 

totalmente 

Discordo 

bastante 

Discordo 

mais do que 

concordo 

Concordo 

mais do que 

discordo 

Concordo 

bastante 

Concordo 

totalmente 
 

Todas as crianças têm 

direito à educação 

individualizada de acordo 

com as peculiaridades do 

seu desenvolvimento. 

 
      

 

Crianças com deficiência 

física devem ser ensinadas 

em escolas especiais. 

 
      

 

As crianças cujos pais 

estão a trabalhar no 

estrangeiro têm um maior 

risco de abandono. 

 
      

 

As crianças com autismo 

são irrecuperáveis. 
 

      
 

Crianças com síndrome de 

Down não conseguem 

integrar-se na sociedade. 

 
      

 

As crianças com 

necessidades educativas 

especiais não podem ser 

integradas no ensino 

regular. 

 
      

 

 

 

Por favor, indique em que medida você considera que é capaz de:***** 
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Em extensão 

pequeníssima 

Em 

extensão 

pequena 

Em 

extensão 

mais 

pequena 

que grande 

Em 

extensão 

mais 

grande do 

que 

pequena 

Em 

extensão 

grande 

Em 

extensão 

grandíssima 

 

Fazer o Projeto Curricular 

no espírito da Educação 

Inclusiva. 

 
      

 

Executar o PEI (Programa 

Educativo Individual) para 

algumas crianças. 

 
      

 

Usar estratégias 

educativas inclusivas. 
 

      
 

Trabalhar de acordo com 

os princípios da Educação 

Inclusiva. 

 
      

 

Avaliar respeitando as 

caraterísticas individuais 

de cada uma das crianças. 

 
      

 

Realizar o Projeto 

Curricular enquadrado na 

Educação Inclusiva. 

 
      

 

Gerenciar o grupo de 

crianças respeitando as 

caraterísticas individuais 

de cada criança. 

 
      

 

 

Por favor, indique o seu grau de conhecimento dos seguintes conceitos: 

  
Conheço 

totalmente 

Conheço 

bastante 

Conheço 

mais do que 

desconheço 

Desconheço 

mais do que 

conheço 

Desconheço 

bastante 

Desconheço 

totalmente 
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Conheço 

totalmente 

Conheço 

bastante 

Conheço 

mais do que 

desconheço 

Desconheço 

mais do que 

conheço 

Desconheço 

bastante 

Desconheço 

totalmente 
 

Educação Integrada  
      

 

Necessidades Educativas 

Especiais 
 

      
 

Educação Inclusiva  
      

 

Incapacidade  
      

 

Desvantagem/ Handicap  
      

 

Educação Especial  
      

 

Educação em massa  
      

 

Programa de intervenção 

personalizado 
 

      
 

 

Questionário TEIP******Este questionário diz respeito à opinião que tem de si próprio (a) enquanto 

educador (a) de infância face à inclusão: Instruções para a Inclusão; Promoção da Colaboração; e 

Gestão do Comportamento. Por favor responda a todas as questões sem ter de pensar muito. 

  
Discordo 

totalmente 

Discordo 

bastante 

Discordo 

mais do que 

concordo 

Concordo 

mais do que 

discordo 

Concordo 

bastante 

Concordo 

totalmente 
 

Eu sou capaz de usar uma 

variedade de estratégias de 

avaliação, facilitadoras da 

inclusão das crianças (ex: 

avaliação de portfólios, 
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Discordo 

totalmente 

Discordo 

bastante 

Discordo 

mais do que 

concordo 

Concordo 

mais do que 

discordo 

Concordo 

bastante 

Concordo 

totalmente 
 

avaliação baseada no 

desempenho, etc.). 

Sou capaz de proporcionar 

uma explicação alternativa 

ou exemplo, quando as 

crianças estão confusas. 

 
      

 

Consigo aferir com 

precisão se as crianças 

compreenderam aquilo que 

ensinei. 

 
      

 

Eu posso oferecer desafios 

adequados para as 

crianças com facilidade de 

aprendizagem. 

 
      

 

Estou confiante na minha 

capacidade para levar as 

crianças a trabalharem em 

conjunto de forma 

inclusiva. 

 
      

 

Sou capaz de trabalhar de 

forma colaborativa com 

outros profissionais para 

ensinar as crianças com 

Necessidades Educativas 

Especiais. 

 
      

 

Estou confiante na minha 

capacidade de envolver os 

pais a colaborar nas 

atividades de Creche/ 

Jardim-de-infância- 
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Discordo 

totalmente 

Discordo 

bastante 

Discordo 

mais do que 

concordo 

Concordo 

mais do que 

discordo 

Concordo 

bastante 

Concordo 

totalmente 
 

Sou capaz de fazer com 

que os pais se sintam bem 

em vir à Creche/ Jardim-

de-infância. 

 
      

 

Sou capaz de colaborar 

com os (as) outros (as) 

profissionais (ex.: 

professores de educação 

especial) na conceção de 

programas educativos de 

crianças com necessidades 

educativas especiais. 

 
      

 

Estou confiante em 

informar outras pessoas 

que sabem muito pouco 

sobre leis e políticas 

relativas à inclusão de 

alunos com necessidades 

educativas especiais. 

 
      

 

Estou confiante na minha 

capacidade de evitar 

comportamentos 

disruptivos na sala, antes 

que eles ocorram. 

 
      

 

Posso prevenir que 

ocorram na sala 

comportamentos 

perturbadores. 

 
      

 

Sou capaz de acalmar uma 

criança que é 

perturbador(a) ou 

barulhento(a). 
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Discordo 

totalmente 

Discordo 

bastante 

Discordo 

mais do que 

concordo 

Concordo 

mais do que 

discordo 

Concordo 

bastante 

Concordo 

totalmente 
 

Sou capaz de levar as 

crianças a cumprir as 

regras da sala. 

 
      

 

Tenho confiança em mim 

próprio(a) para lidar com as 

crianças que são 

fisicamente agressivas. 

 
      

 

Eu consigo fazer com que 

as crianças percebam o 

que espero delas no que 

respeita aos 

comportamentos. 

 
      

 

 

Por favor, selecione na resposta que corresponde à sua escolha. 

 Masculino 

 Feminino 
 

Idade 

 20-25 

 26-30 

 31-40 

 41-50 

 50 ou mais 
 

Estado civil 

 

Habilitações Literárias*  

 

Anos de serviço 

 1 ano 

 2 anos 



 

187 

 

 3 anos 

 4 anos 

 5 - 10 anos 

 11 - 20 

 mais que 20 anos 
 

Atualmente qual o grau de satisfação na profissão que escolheu 

 Baixo 

 Médio 

 Elevado 
 

O curso de Educação de Infância foi a sua primeira opção? 

 Sim 

 Não 
 

Qual o seu tipo de relacionamento com as crianças (escolha apenas uma opção). 

 Autoritário 

 Compreensivo 

 Permissivo 

 Inconsistente 
 

Qual a distância de sua casa à escola (Km)  

 

Qual o tempo de sua casa à escola (carro)  

 

Selecione o concelho onde exerce as suas funções de Educador (a) de Infância:*CIDADE E ZONA 

NORTE DE LISBOA (Lisboa, Loures, Vila Franca de Xira e Odivelas) - LISBOA OCIDENTAL (Cascais, 

Oeiras, Sintra e Amadora) - OESTE (Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos, 

Peniche, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Mafra, Sobral de Monte Agraço e Torres 

Vedras). 
CIDADE E ZONA NORTE DE LISBOA

 

 

É educador (a) de infância no ensino: 

 Rede Pública 
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 Privado 

 IPSS  

 Misericórdia 
 

Cargo (s) que exerceu neste ano letivo 

 

 

Na sua formação inicial, formou-se na área de: 

 

 

No presente ano letivo, está a trabalhar: 

 Creche 

 Jardim-de-infância 

 Ambas 

 Não tem sala 
 

Se pudesse escolher, seria educador (a) apenas de: 

 Creche 

 Jardim-de-infância 

 Ambas 

  
 

Caso tenha algum comentário a fazer a este Inquérito por favor, faça-o no espaço que se segue: 
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MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO! 

Enviar
 

* In Veiga, F., Gonçalves, V., Caldeira, M. & Zuniga, P. Representações dos professores 

acerca de si mesmos: Adaptação portuguesa da escala ”Teacher Self-Concept Evaluation 

Scale” (TSCES). Estudo apresentado no XIV Colóquio Internacional da 

AFIRSE/AIPELF, sobre o tema “Para um balanço da Investigação em Educação de 1960 

a 2005. Teorias e Práticas”, realizado em 16, 17 e 18 de fevereiro de 2006, na Faculdade 

de Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade de Lisboa. 

** Rego, A. (2001). Comportamentos de Cidadania docente universitária: 

Operacionalização de um construto. Revista de Educação, X (1), 87-98. Adaptado à 

realidade portuguesa por Gonçalves, V. (2006). Autoconceito Profissional dos 

Professores. Tese de Mestrado: Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa – 

Departamento de Educação. 

*** Veiga, F., Gonçalves, V. (2007). Atitudes dos professores face a si-mesmo: Estudo 

Confirmatório da “Escala de Avaliação do Autoconceito profissional de professores” 

(EAPP). Estudo apresentado no XV Colóquio Internacional da AFIRSE/AIPELF, 

realizado em 15, 16 e 17 de fevereiro de 2007, na faculdade de Psicologia e de Ciências 

da Educação da Universidade de Lisboa. Este artigo baseia-se, em parte, no estudo 

empírico realizado para a obtenção do grau de Mestre do segundo autor, cuja dissertação, 

com o título “Autoconceito profissional dos professores”, foi orientada pelo primeiro 

autor. 

**** In Artigo Unianu, E. M. (2011). Teachers atittudes toward inclusive education. 

*****  Em troca de emails com a autora de In Artigo Unianu, E. M. (2011). Teachers 

atittudes toward inclusive education – foi nos enviado o conjunto dos itens de todo o 

inquérito aplicada nesse mesmo artigo. 
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****** Extraído de Malinen, O. P et al. (2012). Beijing in-service teachers’ self-efficacy 

and attitudes towards inclusive education. 

 

1.3  Anexo 3 – Quadro 6: autoconceito profissional e anos de serviço 

Quadro 6 – Diferenças no autoconceito profissional em função do tempo de serviço  

Itens do autoconceito profissional 
Anos de 

serviço 
N Média DP t Sig. 

1. Sinto-me como muito competente na minha 

profissão. 

1 18 4,72 0,75 
-0,803 0,426 

2 26 4,88 0,59 

2. Sinto-me integrado(a) na relação com os 

meus colegas. 

1 18 4,83 0,79 
-0,778 0,441 

2 26 5,00 0,63 

3. Gosto de pensar em novos projetos. 1 18 5,33 0,69 
-1,069 0,291 

2 26 5,54 0,58 

4. Sinto segurança na maneira como me 

relaciono com as crianças. 

1 18 5,44 0,70 
1,379 0,175 

2 26 5,15 0,67 

5. Sinto-me frustrado no trabalho.* 1 18 4,89 1,45 
0,110 0,913 

2 26 4,85 1,12 

6. Sinto-me livre e sem medo de ser eu 

próprio(a) a assumir as consequências. 

1 18 4,89 0,68 
0,826 0,414 

2 26 4,69 0,84 

7. Penso que, em geral, sou bom (ao) 

educador(a). 

1 18 4,83 0,71 
-0,689 0,495 

2 26 4,96 0,53 

8. Gosto das relações que estabeleço com os 

outros no meu trabalho. 

1 18 5,00 0,69 
0,598 0,553 

2 26 4,88 0,59 

9. As mudanças não me perturbam. 1 18 4,50 0,79 
1,210 0,233 

2 26 4,12 1,18 

10.Tenho toda a confiança das minhas crianças. 1 18 5,06 0,64 
-0,514 0,610 

2 26 5,15 0,61 

11. Nas minhas circunstâncias atuais é difícil ter 

sucesso.* 

1 18 4,28 1,57 
-0,531 0,598 

2 26 4,50 1,21 

12. Sinto-me bem comigo mesmo(a) apesar de 

não ser perfeito(a). 

1 18 5,11 0,97 
0,463 0,646 

2 26 5,00 0,63 

13. Penso que tenho elevadas competências 

para ensinar 

1 18 5,11 0,76 
2,127 0,039* 

2 26 4,69 0,55 

14. Sinto-me estimado pelas outras pessoas. 1 18 4,78 0,81 
-0,131 0,896 

2 26 4,81 0,69 

15. Tenho dificuldades em tomar iniciativas.* 1 18 4,56 1,42 
-0,055 0,956 

2 26 4,58 0,99 

16. Gosto habitualmente das relações que tenho 

com as minhas crianças. 

1 18 5,67 0,49 
1,340 0,187 

2 26 5,46 0,51 

17. O meu trabalho como educador(a) não me 

dá satisfação.* 

1 18 5,67 0,77 
0,058 0,954 

2 26 5,65 0,69 

18. Sei muito bem o que quero e aquilo que 

posso fazer. 

1 18 4,94 0,88 
0,225 0,823 

2 26 4,88 0,86 

19. Acredito nas minhas próprias competências. 1 18 5,17 0,71 0,712 0,481 
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2 26 5,00 0,80 

20. Tenho facilidade em partilhar e cooperar 

com os outros. 

1 18 5,28 0,67 
1,079 0,287 

2 26 5,00 0,94 

21. Gosto de correr riscos 1 18 4,17 0,92 
2,270 0,028* 

2 26 3,35 1,32 

22. Em geral as crianças têm muita estima por 

mim. 

1 18 5,39 0,50 
0,028 0,978 

2 26 5,38 0,50 

23. Se me fosse possível mudaria de profissão.* 1 18 5,44 0,98 
0,204 0,840 

2 26 5,38 0,94 

24. Aprendo muito com os meus próprios erros. 1 18 5,33 0,59 
0,477 0,636 

2 26 5,23 0,76 

25. Sinto confiança nas minhas próprias 

capacidades. 

1 18 5,06 0,64 
0,816 0,419 

2 26 4,88 0,71 

26. Sinto que sou bem aceite pelas outras 

pessoas. 

1 18 4,67 0,97 
-0,282 0,779 

2 26 4,73 0,53 

27. As críticas, sejam de colegas ou de crianças, 

não me metem medo. 

1 18 4,72 0,83 
1,727 0,091 

2 26 4,27 0,87 

28. Não aguento mais ficar na minha 

profissão.* 

1 18 5,78 0,55 
0,053 0,958 

2 26 5,77 0,51 

29. Acho que estou sempre a aprender. 1 18 5,83 0,38 
1,051 0,299 

2 26 5,69 0,47 

30. Tenho fama de ser um(a) educador(a) 

eficiente. 

1 18 4,50 0,86 
0,000 1,000 

2 26 4,50 0,76 

31. Sinto que sou uma pessoa com valor. 1 18 4,89 0,76 
0,419 0,677 

2 26 4,77 1,03 

32. Sou pouco confiante nas minhas próprias 

ideias e capacidades.* 

1 18 4,50 1,38 
0,342 0,734 

2 26 4,35 1,52 

33. Os meus colegas veem-me como um(a) 

educador(a) competente. 

1 18 4,67 0,59 
0,068 0,946 

2 26 4,65 0,63 

 

Legenda: * p0,05; **p0,01;***p0,001 – Nos itens * o asterisco indica os itens inversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

192 

 

1.4  Anexo 4 – Quadro 8: autoconceito profissional e contextos de 

trabalho 

Quadro 8 – Diferenças no autoconceito profissional em função dos contextos de trabalho 

Itens do autoconceito profissional 

Contexto 

de 

trabalho 

N Média DP t Sig. 

1. Sinto-me como muito competente na 

minha profissão. 

J. I. 124 5,34 0,55 
2,347 0,020* 

Ambas 195 5,17 0,64 

2. Sinto-me integrado(a) na relação com os 

meus colegas. 

J. I. 124 5,20 0,76 
-0,788 0,431 

Ambas 195 5,27 0,78 

3. Gosto de pensar em novos projetos. J. I. 124 5,60 0,52 
0,110 0,913 

Ambas 195 5,59 0,58 

4. Sinto segurança na maneira como me 

relaciono com as crianças. 

J. I. 124 5,57 0,69 
-0,304 0,761 

Ambas 195 5,59 0,60 

5. Sinto-me frustrado no trabalho.* J. I. 124 4,88 1,35 
-1,115 0,266 

Ambas 195 5,04 1,20 

6. Sinto-me livre e sem medo de ser eu 

próprio(a) a assumir as consequências. 

J. I. 124 5,02 0,89 
-0,325 0,746 

Ambas 195 5,05 0,97 

7. Penso que, em geral, sou bom (ao) 

educador(a). 

J. I. 124 5,31 0,56 
-0,092 0,926 

Ambas 195 5,31 0,63 

8. Gosto das relações que estabeleço com os 

outros no meu trabalho. 

J. I. 124 5,25 0,66 
0,050 0,960 

Ambas 195 5,25 0,67 

9. As mudanças não me perturbam. J. I. 124 4,73 0,99 
0,333 0,739 

Ambas 195 4,69 1,02 

10.Tenho toda a confiança das minhas 

crianças. 

J. I. 124 5,23 0,73 
-1,352 0,177 

Ambas 195 5,34 0,63 

11. Nas minhas circunstâncias atuais é 

difícil ter sucesso.* 

J. I. 124 4,07 1,56 
-2,675 0,008** 

Ambas 195 4,54 1,49 

12. Sinto-me bem comigo mesmo(a) apesar 

de não ser perfeito(a). 

J. I. 124 5,23 0,78 
-0,483 0,630 

Ambas 195 5,28 0,78 

13. Penso que tenho elevadas competências 

para ensinar 

J. I. 124 5,02 0,72 
-0,867 0,387 

Ambas 195 5,09 0,71 

14. Sinto-me estimado pelas outras pessoas. J. I. 124 4,97 0,78 
-0,509 0,611 

Ambas 195 5,01 0,69 

15. Tenho dificuldades em tomar 

iniciativas.* 

J. I. 124 4,90 1,25 
-0,123 0,902 

Ambas 195 4,91 1,25 

16. Gosto habitualmente das relações que 

tenho com as minhas crianças. 

J. I. 124 5,46 0,69 
-1,973 0,049* 

Ambas 195 5,60 0,57 

17. O meu trabalho como educador(a) não 

me dá satisfação.* 

J. I. 124 5,57 0,89 
-2,110 0,036* 

Ambas 195 5,77 0,66 

18. Sei muito bem o que quero e aquilo que 

posso fazer. 

J. I. 124 5,25 0,68 
0,419 0,676 

Ambas 195 5,22 0,74 

19. Acredito nas minhas próprias 

competências. 

J. I. 124 5,36 0,60 
-0,086 0,932 

Ambas 195 5,37 0,66 

20. Tenho facilidade em partilhar e cooperar J. I. 124 5,24 0,93 0,349 0,727 
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com os outros. Ambas 195 5,20 1,11 

21. Gosto de correr riscos J. I. 124 4,11 1,26 
-0,357 0,721 

Ambas 195 4,16 1,24 

22. Em geral as crianças têm muita estima 

por mim. 

J. I. 124 5,38 0,55 
-1,334 0,183 

Ambas 195 5,47 0,59 

23. Se me fosse possível mudaria de 

profissão.* 

J. I. 124 5,01 1,52 
-3,117 0,002** 

Ambas 195 5,48 0,94 

24. Aprendo muito com os meus próprios 

erros. 

J. I. 124 5,35 0,67 
0,148 0,882 

Ambas 195 5,33 0,85 

25. Sinto confiança nas minhas próprias 

capacidades. 

J. I. 124 5,23 0,63 
-0,100 0,920 

Ambas 195 5,24 0,62 

26. Sinto que sou bem aceite pelas outras 

pessoas. 

J. I. 124 5,09 0,60 
0,695 0,488 

Ambas 195 5,04 0,70 

27. As críticas, sejam de colegas ou de 

crianças, não me metem medo. 

J. I. 124 4,79 0,92 
0,149 0,881 

Ambas 195 4,77 0,94 

28. Não aguento mais ficar na minha 

profissão.* 

J. I. 124 5,48 1,11 
-3,689 0,000*** 

Ambas 195 5,87 0,47 

29. Acho que estou sempre a aprender. J. I. 124 5,69 0,52 
-1,703 0,090 

Ambas 195 5,78 0,49 

30. Tenho fama de ser um(a) educador(a) 

eficiente. 

J. I. 124 5,04 0,68 
1,139 0,255 

Ambas 195 4,94 0,77 

31. Sinto que sou uma pessoa com valor. J. I. 124 5,23 0,66 
0,503 0,615 

Ambas 195 5,18 0,74 

32. Sou pouco confiante nas minhas próprias 

ideias e capacidades.* 

J. I. 124 5,00 1,36 
1,272 0,204 

Ambas 195 4,79 1,49 

33. Os meus colegas veem-me como um(a) 

educador(a) competente. 

J. I. 124 5,05 0,62 
0,366 0,715 

Ambas 195 5,02 0,68 

 

Legenda: * p0,05; **p0,01;***p0,001 – Nos itens * o asterisco indica os itens inversos. 


