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Resumo 

 

Ao longo da “estadia” na Sala Infantil percebemos que os objectivos do nosso 

trabalho foram alcançados através dos métodos e técnicas que considerámos relevantes. 

Assim, e tendo em conta o que já se foi dito, os nossos objectivos gerais de investigação 

foram: i) Interpretar as acções das crianças dentro da Sala Infantil em termos do que 

distinguimos por “práticas” e “usos” em contexto de Animação Sociocultural; ii) 

Perceber que tipo de influências do “mundo adulto” (pais, familiares, educadores/as, 

dinamizadores/as da Sala Infantil) determinam os dois tipos de acções das crianças, e os 

modos como se manifestam estas influências; iii) Compreender de que modo as 

dinâmicas configuradoras da “Sala Infantil”, como contexto de Animação Sociocultural, 

estruturam e são estruturadas pelos “usos” e “práticas” das crianças; 

Os nossos objectos específicos foram: i) Perceber como a mobilidade das 

crianças para e dentro da Sala Infantil e o modo como o “mundo adulto” dos pais, 

familiares, educadores/as e dinamizadores/as influenciam essa mobilidade; ii) Descrever 

as actividades das crianças dentro e fora da Sala Infantil, em termos dos “usos” e das 

“práticas”, mas também, em termos do “género” (menino ou meninas) e idade 

cronológica (mais novos/mais velhos) e escolar (anos e ciclos de estudo); iii) Descrever 

as actividades da Sala Infantil para as crianças e caracteriza-las em termos de 

metodologias da Animação Sociocultural para a Infância e das suas funções educativas 

e lúdicas; iv) Perceber quais são as subjectividades das crianças em relação à Sala 

Infantil a partir das actividades favoritas, dentro e fora da Sala Infantil, das 

representações, expectativas e projecções sobre/para a Sala Infantil; v) Desenvolver 

uma pequena actividade com as crianças, o Jogo Dramático, e compreender a 

receptividade das crianças a metodologias mais interactivas. 

  Desta forma, a partir das técnicas, percebemos que as entrevistas foram 

fundamentais para a recolha de informação que necessitávamos, tal como os registos de 

observação, observação participante e a pesquisa documental (documentos oficiais e 

públicos da biblioteca e os desenhos que as crianças realizaram a nosso pedido).   

Entendemos o que é que as crianças mais gostam de fazer quando estão 

presentes na Sala Infantil (SI), o que menos gostam de fazer, que tipos de jogos gostam 

de executar, entre outros (usos). E, também, percebemos que o “mundo adulto” (pais, 

e/ou outros familiares, dinamizadoras da SI) influenciam as acções das crianças na SI 

(práticas). Desta forma, a razão de ser do título do nosso trabalho: Os “usos” e as 



 

x 

 

“práticas” das crianças num contexto de Animação Sociocultural: estudo de caso na 

“Sala Infantil” da Biblioteca Municipal de Ílhavo.  

Ao longo do tempo que estivemos na Sala Infantil observámos, para além do que 

já foi referido no parágrafo anterior, que o papel da família e/ou outros familiares é 

importante no seio da Sala Infantil, i.e., é a família (pais, avós, tios, primos, etc.) a 

principal “agência” de mobilidade das crianças em direcção e dentro da Sala Infantil, ou 

seja, é sobretudo a família que está responsável por “levar, acompanhar e buscar” a 

criança à Sala Infantil. Logo, esta referência foi importante para a nossa percepção. 

Deste modo, os pais e outros familiares são convidados a participar nas actividades que 

as crianças realizam.  

Para terminar resta-nos referir a metodologia aplicada no nosso trabalho, 

entendido como um estudo de caso, foi a metodologia qualitativa entendendo que, esta, 

se caracteriza por estudar uma situação concreta fortemente pormenorizada/detalhada.  
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Abstract 

During our stay at the Children‟s Room we realized that our work goals were 

achieved through the methods and techniques which we considered relevant. Thus, and 

having in mind what was said before, our general research goals were: i) Interpret the 

children‟s actions inside the Children‟s Room in terms of what we distinguish as 

“skills” and “usages” in Socio-cultural Animation context; ii) Understand what sort of 

influences of the “adult world” (parents, family members, teachers, facilitators of the 

Children‟s Room) determine the two types of children‟s actions, and the ways that these 

influences are shown; iii) Understand in what way the dynamics used in the Children‟s 

Room, as Socio-cultural Animation context, structure and are structured  by the 

“usages” and “skills” of the children; 

 Our specific goals were: i) Understand how the mobility of the children to and 

within the Children‟s Room and the way as the “adult world” of the parents, family 

members, teachers and facilitators influence that mobility; ii) Describe the children‟s 

activities inside and outside the Children‟s Room, in terms of “usages” and “skills”, but 

also, in terms of “gender” (boys or girls) and chronological age (younger/older) and 

school age (years and study cycles); iii) Describe the Children‟s Room activities for the 

children and characterize them in terms of Socio-cultural Animation methodology for 

Infancy and their educational and recreational functions; iv) Understand what are the 

children‟s subjectivities towards the Children‟s Room from their favourite activities, 

inside and outside the Children‟s Room, from the representations, expectations and 

projections about/for the Children‟s Room; v) Develop a small activity with the 

children, the Drama Game, and understand the children‟s receptivity to more interactive 

methodologies. 

 So, through the technicians, we realized that the interviews were fundamental for 

the gathering of the information we needed, such as the observation registries, 

participant observation and the documental research (official documents and public 

documents from the library and the drawings which the children did upon our request). 

 We understand what is more enjoyable for the children when they are in the 

Children‟s Room (CR), what they don‟t like to do, and what kind of games they prefer, 

among other things (usages). And we also realized that the “adult world” (parents, 

and/or other family members, facilitators of the CR) influences the children‟s actions in 

the CR (skills). This is why our work has the following title: The “usages” and the 
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“skills” of the children in a Socio-cultural Animation context: study case in the 

“Children‟s Room” of the Public Library of Ílhavo. 

 Throughout the time we spent in the Children‟s Room, we noticed, besides what 

was mentioned in the previous paragraph, that the role of the parents and/or other family 

members is important within the Children‟s Room, i.e., it is the family (parents, 

grandparents, aunts and uncles, cousins, etc.) the main mobility “agency” of the children 

towards and inside the Children‟s Room, in other words, it is mainly the family that is 

responsible for “bringing, following and picking up” the child from the Children‟s 

Room. Therefore, this reference was relevant to our perception. Thus, parents and other 

family members are invited to participate in the activities that the children do. 

 In conclusion, we have to refer the methodology used in our work, seen as a 

study case; it was the qualitative methodology, having in mind that this one 

characterizes itself by studying a concrete situation strongly detailed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Children, children‟s room, “usages”, “skills” and family. 
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Introdução 

 

O nosso projecto de investigação intitula-se: «Os “usos” e as “práticas” das 

crianças num contexto de Animação Sociocultural: estudo de caso na “Sala Infantil” da 

Biblioteca Municipal de Ílhavo».  

Iniciamos o projecto com tema da Literatura Infantil mas, ao longo da nossa 

estadia na Sala Infantil apercebemo-nos que seria muito difícil manter as mesmas 

crianças na sala para conseguir um trabalho mais profundo. Antes de entrar no terreno 

as nossas ideias eram claras mas, depois de já estar dentro apercebemo-nos que o título 

não fazia sentido e por isso foi modificado, o que nos levou a reflectir várias vezes 

sobre o actual título do nosso trabalho.  

 Este trabalho tem como objectivo fundamental: procurar saber aquilo que as 

crianças fazem da e na Sala Infantil, entende-se que sejam os “usos”, e aquilo que os 

adultos esperam que as crianças façam na Sala Infantil, entende-se que sejam as 

“práticas”. Os “usos” é a forma de como as crianças/bebés utilizam a Sala Infantil, i e. 

aquilo que para eles/elas é mais importante fazer quando estão na Sala Infantil, por 

exemplo: ir para o computador, ler um livro, fazer um desenho, fazer um jogo didáctico, 

pintar um desenho, requisitar um filme, ver uma série, etc. E as “práticas” é a maneira 

de como os adultos vêm as crianças a fazer o que eles querem que elas façam, i e, a 

presença do mundo adulto na concretização dessas acções/actividades, nomeadamente, 

as dinamizadoras da Sala Infantil e a Família das crianças levam as crianças a agir de 

acordo com os adultos. 

O adulto deve deixar que a criança se liberte de forma espontânea, que aprenda 

com os erros e que saiba brincar à sua maneira sem quaisquer interjeições por parte dos 

adultos. Estes devem estar presentes na vida das crianças mas, também, devem entender 

que elas têm necessidade de brincar e de interagir com outras crianças, para a partir dai 

desenvolverem a aprendizagem adquirindo regras essenciais para a vida.   

Para o estudo do nosso problema utilizámos como métodos a análise qualitativa 

e o estudo de caso e várias técnicas de investigação. As técnicas utilizadas foram, 

nomeadamente: Observação Participante, Registos de Observação, Entrevista Semi-

estruturada, Pesquisa documental, Análise de conteúdo e Jogo Dramático. Esta última 

técnica não foi abordada e foi substituída por “entrevista interactiva” é uma designação 

escolhida por nós para identificar uma pequena intervenção que nos foi possibilitada 

fazer após a Hora do Conto. Inicialmente tínhamos previsto ocupar aquele momento 
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com o Jogo Dramático, porém, devido às condições materiais (nomeadamente o tempo 

que tínhamos), não nos foi possível desenvolver essa actividade, limitando-se à 

“continuidade” da história, anteriormente, contada. 

Para o fazermos, para além dos recursos materiais que utilizamos (fantoches), 

pedimos às crianças que continuassem a história a partir da sua imaginação e daquilo 

que já tinham ouvido. Conseguimos que as crianças “criassem” as suas próprias 

histórias, as suas próprias personagens, e as dinâmicas da história. 

Todas elas foram úteis para o nosso trabalho salientando as entrevistas como 

uma técnica indispensável, sem dúvida. Através delas conseguimos recolher 

informações úteis e necessárias para o desenvolvimento do nosso trabalho.   

Este trabalho de investigação divide-se em quatro capítulos a saber: 

enquadramento teórico, enquadramento metodológico, caracterização dos sujeitos e do 

contexto de estudo e, em último capítulo, análise e interpretação dos resultados da 

investigação.  

No primeiro capítulo do nosso trabalho apresentámos as características da 

Animação sociocultural, a sua polissemia enquanto conceito e fizemos uma abordagem 

das fases da Animação Sociocultural em Portugal relacionando com a Animação 

Sociocultural dos dias de hoje.   

No segundo capítulo expomos a metodologia, que considerámos adequada, a 

adoptar ao longo do trabalho bem como a nossa problemática, os objectivos gerais e 

específicos da investigação e as técnicas mais apropriadas, que para nós, se adequam no 

nosso trabalho.  

No capítulo seguinte procedemos à caracterização dos sujeitos de estudo, as 

crianças que visitam a Sala Infantil, e à caracterização do contexto de estudo, a Sala 

Infantil da biblioteca Municipal de Ílhavo.  

No último capítulo relatámos a experiência vivida na Sala Infantil ao longo da 

nossa estadia, recorrendo, por isso, as técnicas utilizadas no nosso projecto, como as 

entrevistas, registos de observação, para procedermos à explicação das categorias os 

“usos” e as “práticas” das crianças na Sala Infantil. Através das técnicas de investigação 

recolhemos a informação necessária para o que pretendíamos. 

 O papel dos pais e/ou outros familiares foi fundamental para a Sala Infantil, isto 

é, o projecto “Ler para Crescer” envolve os pais de modo a levar ao incentivo da leitura 

aos mais novos.   
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Em suma, optámos por realizar o nosso trabalho nesta faixa etária infantil porque 

temos alguma afinidade com crianças e daí a nossa aceitação em “agarrar” este desafio.         

Enquanto Animadores socioculturais, devemos estar preparados para encarar 

qualquer realidade, tendo em conta as nossas capacidades e conhecimentos adquiridos 

ao longo da vida. Nesta perspectiva, a função do animador é imprescindível pois, 

pretende levar as pessoas a agir, a participar activamente na sociedade de forma a 

conseguir adquirir uma melhoria na qualidade de vida, e é precisamente, este ponto 

fundamental em que a Animação sociocultural intervém com as suas práticas dinâmicas.  
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Capítulo I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1. Caracterização dos campos de intervenção da Animação Sociocultural no 

Portugal contemporâneo: suas práticas e seus conceitos 

 

Com este capítulo pretendemos definir quais as principais características da 

Animação Sociocultural no Portugal de hoje e, a partir dessa caracterização afirmar a 

polissemia do conceito. Relacionando as restantes fases da Animação Sociocultural em 

Portugal com a Animação Sociocultural nos dias que correm. 

O conceito de Animação Sociocultural é um conceito que surgiu nos anos 

sessenta e não é de todo tarefa fácil caracterizá-lo pois, não tem uma origem precisa. 

Este conceito comporta muitas definições diferentes, não é homogéneo, isto é, as 

definições não são iguais porque cada autor tem a sua própria definição. 

Para esclarecer a Animação Sociocultural numa contextualização sócio-

histórica, Lopes (2006:141) considera que a “(…) Animação sociocultural como tendo 

sido, na década de 60, a sua origem real em Portugal, associada a necessidades de 

participação, educação, inserção social, consciencialização, democratização, 

convivência, justiça, protagonismo, vivência social, bem-estar, qualidade de vida, 

autonomia e transformação”. 

Como pudemos verificar a Animação sociocultural de “um tempo passado” não 

é muito diferente de “um tempo actual”, ou seja, ela pretende levar os indivíduos a 

participar em sociedade de forma a acarretar uma melhoria na qualidade de vida e um 

bem-estar necessário para uma vida saudável. 

É a partir destes factores mencionados que entendemos o conceito polissémico 

da Animação Sociocultural. Outra questão fundamental, no que respeita ao conceito 

polissémico da Animação Sociocultural é relativa aos “propósitos de delimitar o 

conteúdo e significado da Animação Sociocultural têm sido numerosos, se bem que, 

hoje em dia, segue sendo um conceito polissémico, multiforme e ambíguo” (Sánchez, 

1995:31). 

Partimos para a caracterização da Animação Sociocultural. São as características 

da Animação Sociocultural que ajudam a compreender o seu conceito. Quintas e 

Sánchez (1995:16-17-18) caracterizam a Animação Sociocultural da seguinte maneira: 
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“A Animação Sociocultural relaciona-se sempre com uma atitude crítica, 

reivindicativa e livre, realizada pelo povo, que tem como objectivo a 

transformação da sociedade (…). A participação implica dois níveis básicos: 

compromisso e a cooperação. A cooperação refere-se ao trabalho conjunto de 

várias pessoas com vista à consecução de um objectivo comum (…). O 

compromisso é a preocupação pela tarefa, interesse pelo processo, e se identifica 

geralmente com responsabilidade”. 

 

Contudo, a participação é uma das características fundamentais da Animação 

Sociocultural dado que é através da participação que leva as pessoas a contribuir para a 

transformação numa sociedade cada vez melhor. Um dos factores que, é oportuno 

referir, é perceber que a melhor forma de levar à participação é, sem dúvida, através da 

interacção e da comunicação uns com os outros para levar a uma participação activa na 

sociedade. 

As outras características da Animação Sociocultural, apontadas pelos mesmos 

autores, são as seguintes: A vida associativa e a melhoria da qualidade de vida. Partindo 

da primeira, “no âmbito da ASC é fundamental o associativismo (…). É necessário 

impulsionar e fortalecer o associativismo como elemento transformador das entidades 

culturais que se vão perdendo. Esta forma de associativismo é indispensável para a vida 

humana, pois leva as pessoas a interagir, logo a participar, uns com os outros na 

sociedade. Em todas as associações, “ encontramos e adquirimos um conjunto de 

competências não existentes na educação formal ” (Mendes, 2005: 9). Isto é, nas 

associações não se adquirem conteúdos temáticos escolares, mas sim conhecimentos 

através do senso comum, da experiência, partilha e envolvência de cada um. 

A criação de uma determinada associação seja ela de cariz: social, cultural 

desportivo e recreativo, etc, pode ser bastante útil e vantajosa para uma sociedade 

melhor, mais frutífera e geradora de um ambiente são para toda a comunidade. “A 

associação é o centro nevrálgico de muitas actividades essenciais para uma sociedade 

mais rica e solidária” (Mendes, 2005:14). 

O associativismo leva as pessoas a participar, conviver em sociedade e uma 

melhoria na qualidade de vida, de forma a transformá-la. Continuando com as 

características da Animação Sociocultural, os referidos autores (Quintas e Sánchez) 

identificam a melhora da qualidade de vida como sendo, também, uma característica do 
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conceito. “A função da ASC tem o intuito de transformar a realidade social e a melhoria 

de vida dos indivíduos e dos grupos dentro da sociedade”. 

Neste sentido, a Animação Sociocultural deve estabelecer os meios e os recursos 

necessários que permitam uma transformação profunda da sociedade. Portanto, na 

mesma linha de pensamento, (Quintas et al. 1995:18) dizem o seguinte: “A ASC 

potencia todo o tipo de actividades que pretendem mudar todas as facetas estruturais do 

meio sociocultural e actua como uma intervenção redentora nos processos de 

transformação social”. 

 

1.1. As práticas contemporâneas da Animação Sociocultural em Portugal 

Retomando o trabalho de Marcelino Lopes, pensamos que as últimas fases da 

caracterização sócio-histórica da Animação Sociocultural constituem a actualidade 

portuguesa, sobretudo os seus contextos e principais actores. 

A fase patrimonialista da Animação Sociocultural (1981-1985) teve ênfase nos 

anos 80. “O início dos anos 80 é ainda caracterizado como um período de grande 

centralismo, onde o Estado, através dos organismos FAOJ, (…) procura promover a 

Animação Sociocultural e a formação de Animadores (…)” (Lopes, 2006:241). Nesta 

fase promove-se encontro de animadores do FAOJ com o intuito de analisar e avaliar 

propostas e averiguar a situação de Estatutos de Animadores Socioculturais pertencentes 

à instituição juvenil (FAOJ). Deste encontro resultou “(…) a necessidade do 

reconhecimento social da função pelo que se impunha a aprovação de um estatuto que 

conferisse segurança e estabilidade ao exercício da profissão” (idem). 

A fase de transferência da Animação Sociocultural do poder central para o poder 

local (1986-1990) reconhece dois poderes: do poder central e do poder local. O poder 

central leva à preservação do património cultural, ou seja, Animação e intervenção junto 

das populações. O poder local tem um crescente interesse na Animação Sociocultural 

como, suporte para as suas políticas junto da comunidade e funciona como uma 

metodologia capaz de movimentar vontades e recursos. Instituições como o INATEL, o 

FAOJ deixam de pertencer ao poder central e passam a fazer parte integrante do poder 

local. O INATEL proporciona aos trabalhadores e reformados para a satisfação do bem-

estar e da ocupação de tempos livres de forma a executar dinamismos no âmbito 

cultural, social e desportivo. 

A fase multicultural e intercultural da Animação Sociocultural (1991-1995) 

destaca-se pela instrução de Animadores nos PALOPS‟s (Países Africanos de Língua 
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Oficial Portuguesa) em Moçambique, Angola e Guiné. Coordena um conjunto de 

dinamismos destinados à juventude, tais como: o associativismo, actividades de tempos 

livres e animadores juvenis. 

Importa ainda referir outro aspecto a realçar nesta fase, o teatro como meio de 

Animação Sociocultural. Um senhor de nome Graeme Pulleyn foi o responsável pela 

criação de um grupo de teatro onde conseguiu levar jovens, adultos, alfabetos e 

analfabetos. Um projecto para a comunidade. 

Para além deste, Graeme Pulleyn também desenvolveu um programa para a 

Infância. Este programa tinha como objectivo dar instrução às crianças residentes no 

meio rural na área de expressão dramática (Lopes, 2006:280). 

Este projecto implica a realização de um teatro em meio rural de modo a juntar a 

comunidade a participar nos seguintes dinamismos: “exercícios e jogos teatrais: 

trabalho de actor, mostras de teatro no meio rural, produção teatral a partir de uma 

temática rural; (…) recolhas de histórias, canções, lendas, tradições, para serem 

trabalhadas a partir do teatro; (…) convívios teatrais; (…) a procura de uma inovadora 

opção estética derivada da problemática rural” (idem). 

A fase da Animação Sociocultural no contexto da globalização (1996- 1999) 

destaca-se pela constituição da Associação Nacional de Animadores Socioculturais 

(ANASC) em 1996. Esta associação tem iniciativa de organizar diversos congressos, 

encontros e conferências, no esclarecimento de assuntos relacionados com os 

Animadores Socioculturais: a formação, carreira, perspectivas futuras de forma a tornar 

o indivíduo mais activo na comunidade e com liberdade de expressão, de opinião. 

Debruçamo-nos sobre alguns estatutos: 

“contribuir para a definição da carreira e do estatuto dos Animadores  

Socioculturais; organizar encontros, colóquios, conferências, seminários e 

congressos; promover a formação dos Animadores Culturais e Socioculturais; 

(…) promover o intercâmbio e cooperação com associações e organizações 

nacionais e estrangeiras similares; edição e divulgação de jornais, revistas e 

livros sobre Animação e Animadores” (Lopes, 2006:291). 

 

Pudemos constatar que estas últimas fases são as que, no nosso ponto de vista, se 

encontram mais próximas da Animação sociocultural nos dias que correm. Com o 

surgimento desta associação, a ANASC (Associação Nacional de Animadores 

Socioculturais) os animadores tiveram mais apoio e um reforço para o esclarecimento 
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de diversos assuntos (estatuto, carreira, etc.) relacionados com a Animação 

Sociocultural. “A fase da Animação na era da globalização e a consequente necessidade 

de se encontrarem respostas para os desafios da contemporaneidade” (Lopes, 2006:311).  

Esta fase tenta encontrar respostas aos obstáculos que a sociedade actual nos coloca. 

 

1.2. Animação Sociocultural, um conceito polissémico 

Resta-nos referir o conceito polissémico da Animação Sociocultural. 

Polissémico entende-se: “propriedade de um item lexical que apresenta várias 

acepções, a partir da diversificação do seu significado mais imediato.” Por conceito 

polissémico da Animação Sociocultural entendemos que o mesmo conceito (ASC) pode 

ser apreciado sob diferentes pontos de vista e, por isso, cada autor tem a sua própria 

definição. É um conceito não homogéneo, isto é, não é similar. Todos eles são 

diferentes. “A quase impossibilidade de a definir traduz a riqueza e a complexidade dos 

fenómenos de animação sociocultural” (Canário, 2008:74). 

Existem imensas definições de Animação Sociocultural, tal como pudemos 

constatar através do seu conceito polissémico. Deste modo, começamos por definir o 

conceito de ASC (Animação Sociocultural), segundo vários autores. 

Para Pérez Serrano (Cit. por Peres et al, 2007:198) a Animação Sociocultural 

“(…) é uma metodologia de intervenção, de carácter intencional e positiva que promove 

a participação, o desenvolvimento de valores sociais e culturais, orientada para a 

promoção individual e a transformação comunitária”. 

Na linha de pensamento de Ezequiel Ander-Egg (1999:9-10) a Animação 

Sociocultural é uma “expressão utilizada inicialmente na Europa desde meados dos anos 

60 para designar um conjunto de acções dirigidas a gerar processos de participação de 

gente tendentes à dinamização do corpo social (…). A animação sócio-cultural nasce 

como uma forma de promoção de actividades destinadas a encher criativamente o tempo 

livre, (…) desbloquear a comunicação social mediante a criação de âmbitos de encontro 

que facilitem as relações interpessoais, alentar as formas de educação permanente e 

criar as condições para a expressão, iniciativa e criatividade da mesma gente. (…)”. 

Outra forma de definir, etimologicamente, o conceito de Animação Sociocultural 

encontra-se na linha de pensamento de Quintas (1995:12), “O termo animação procede 

de uma dupla raiz latina: anima ou animus. Assim teremos: - Animação como anima: 

dar vida, vitalização, dar sentido, dar espírito ou alento; - Animação como animus: 

dinamismo, movimento, motivação”. 
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Na perspectiva de Rui Canário (2008:71) “(…) a animação sociocultural 

corresponde a um campo de práticas, (…) tratando-se, portanto, de um fenómeno social 

e educativo muito recente”. Para melhor percebermos a importância do conceito de 

ASC o mesmo autor diz o seguinte: “O papel, a importância e a especificidade da 

animação sociocultural podem também ser mais claramente compreendidas se esta for 

entendida como um conjunto de processos que permitem potenciar, em termos 

educativos, (…) as situações sociais quotidianamente vividas” (2008:83). Ou seja, a 

ASC baseia-se em práticas educativas de contextos não formais, logo ela estabelece os 

seus princípios em “situações” socialmente quotidianas de forma a adquirir conceitos 

básicos para a formação do ser humano. 

De acordo com Puya (Cit. por Peres et al,2007:1109) “A animação sociocultural 

constitui uma metodologia de intervenção de carácter intencional e participativo, 

orientada para a promoção individual, melhoria e a transformação comunitária”. Já Sara 

de Miguel Badesa (Cit. por Cid et al, 2007: 623) considera a animação sociocultural 

“(…) como uma metodologia de intervenção especialmente apropriada para responder 

aos desafios e dificuldades do nosso tempo, com capacidade para integrar a diferentes 

colectivos, estimulando a participação e o desenvolvimento pessoal e grupal”. Posto isto 

dito pela autora, a ASC leva a uma melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

Para terminar este conjunto imenso de definições do conceito de ASC, 

Cunha,M.J. (Cit. por Peres et al, 2007:85) considera o conceito como “(…) conjunto de 

acções destinadas a impulsionar a participação dos indivíduos numa determinada 

actividade, (…) ao nível da educação, (…) e a de constituir por si só uma metodologia 

específica de intervenção, capaz de dotar os indivíduos e os grupos sociais de 

instrumentos que complementem, aumentem ou perfeccionem as suas capacidades e 

possibilidades de participação social”. 

Como pudemos verificar, existem muitas definições de ASC, pois cada autor 

tem a sua própria definição. Ao analisar todas estas definições, verificamos que a 

Animação leva os indivíduos a participar activamente em comunidade, com intuito 

fundamental, de se transformarem nela logo, angariando uma melhoria na qualidade de 

vida. A meta substancial que temos a reter é, sem dúvida, como refere Serrano (Cit. por 

Peres et al, 2007:198): “A Animação Sociocultural é por definição participação”. 

A emergência do conceito de Animação Sociocultural, emergiu em Portugal nos 

anos sessenta (60), e faz-se sentir como meio/instrumento de resposta às necessidades 

de uma participação activa, bem-estar, promover uma melhor qualidade de vida, 
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transformação da sociedade e à convivência entre os demais indivíduos. Lopes, 

(2006:315) esclarece esta emergência da animação sociocultural “ (…) cuja emergência 

é, por sua vez, determinada por uma dinâmica social em constante mudança, que origina 

a permanente promoção de relações interpessoais, comunicativas, humanas, solidárias, 

educativas e comprometidas com o desenvolvimento”. 

Por outro lado Pierre Besnard (Cit. por Rui Canário, 2008:75) entende “A 

emergência da animação sociocultural como um tão importante campo de práticas 

sociais e educativas só se torna compreensível no contexto de um conjunto de mutações 

sociais: (…) crescimento económico; massificação; demografia; normalização social; 

tempo livre (…) ”. 

Apresentadas as perspectivas dos vários autores sobre o mesmo conceito, 

podemos concluir dando a nossa definição. Por Animação sociocultural entendemos que 

sejam um conjunto de dinâmicas que levem as pessoas a participar, a agir activamente 

em sociedade de forma a melhorar a qualidade de vida, evidenciando a convivência, 

comunicação e interacção entre todos os indivíduos.   

 

1.3. Animador Sociocultural e a sua prática 

Vistas as definições do conceito de ASC resta-nos, ainda, referir o que 

entendemos por Animador sociocultural, quais as suas funções, caracterizações e 

definições, baseado no pressuposto de que “a finalidade transformadora que se espera 

da Animação Sociocultural, só é possível na medida em que intervenha e a facilite ao 

animador sociocultural” (Badesa, Cit. por Cid et al, 2007:624). 

Quando falamos em Animação sociocultural estamos a caminhar para uma 

definição, caracterização e funcionalidades do Animador sociocultural. Nesta 

perspectiva partimos do pressuposto de ao analisar diversos autores, tal como a 

polissemia do conceito de ASC, encontramos imensas definições do que é o animador 

sociocultural. 

Na linha de pensamento de António Nóvoa (Cit. por Canário, 2008:78) “o 

animador, essencialmente, como um intermediário e agente de comunicação nos grupos 

humanos e entre os grupos humanos, a sua acção, suscitando e orientando iniciativas, 

promovendo a optimização de recursos (nomeadamente endógenos), favorecendo a 

participação individual, organizando a vida dos grupos, favorecendo a autonomia dos 

indivíduos e dos colectivos, criando condições favoráveis à comunicação entre pessoas, 

grupos e instituições, (…) ”. 
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Desta forma o animador é o líder do grupo, i e., deve ter competências 

necessárias para levar o grupo a agir, a participar e tem de ter confiança no grupo para 

que todos os elementos possam ser autónomos. 

Na linha de pensamento de Badesa (Cit. por Peres et al, 2007:625) observa o 

animador sociocultural como “seja uma pessoa capacitada e imprescindível para ajudar 

os outros no seu desenvolvimento pessoal e social em que uma das suas características é 

implicar-se nas tarefas, assim como chegar a estabelecer contactos humanos e uma 

participação responsável entre os membros dos grupos onde intervém”. 

Neste pressuposto o animador leva a que os indivíduos e os grupos participem 

activamente em sociedade, com o objectivo de desenvolver dinamismos gerando uma 

formação contínua ao longo da vida. Neste sentido o animador deve ser uma pessoa 

dinâmica, comunicativa, incentivador e protagonista da transformação social: 

“Este profissional impulsiona os cidadãos à participação, com o fim de os tornar 

conscientes da realidade em que vivem e geram as mudanças necessárias para 

conseguir uma melhoria e a transformação da própria realidade” (Puya, Cit. por 

Peres et al, 2007:1108). 

 

Na mesma linha de pensamento da autora, Jacob (2007:25) considera que “o 

animador deve de ser vivo, activo, comunicador, encorajante e destemido, entusiasta e 

optimista”. 

J. M. Moeckli (Cit. por Sánchez, 1995:47) enumera as seguintes funções do 

animador sociocultural: “revelador e mediador de conflitos; facilitar a participação e a 

comunicação; abrir caminhos à criatividade do grupo, favorecendo as condições de 

liberdade”. A. Milo (Cit. por Sánchez, 1995:47) propõe como funções:” impulsionar os 

dinamismos grupais; suscitar iniciativas; organizar actividades; sugerir soluções a 

problemas, propostas de acção; alentar à participação de todos”. 

A. del Valle (Cit. por Sánchez, 1995:49) assinala as seguintes qualidades ao 

referir-se ao referir-se ao animador: “ dinamismo e personalidade; capacidade e entrega 

de trabalho, mentalidade aberta e uma visão global; compreensão e abertura; (…) 

capacidade de comunicação; (…) espírito tolerante e democrático”. 

E. Ander-Egg (Cit. por Sánchez, 1995:50) sustém que as qualidades pessoais 

num animador são muito mais importantes que as condições intelectuais. Nesta alínea 

destaca: “capacidade de infundir vida; mística e vocação de serviço; convicção e 

confiança na gente que tem capacidade para a sua própria promoção social e cultural; 
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habilidade para motivar; dom de gentes: habilidade para criar relações pessoais e 

capacidade para superar situações conflituosas; maturidade emocional e sentido de 

humor; fortaleza e tenacidade para vencer dificuldades”. 

Tal como a definição do conceito de ASC, a definição de o animador 

sociocultural bem como as suas características, observamos que todos os autores têm 

formas diversas de analisar a realidade e por isso mesmo há uma enorme variação de 

definições. 

Nas características que definem o animador sociocultural verificamos que o 

objectivo principal do animador é levar o público a ter uma postura participativa, ser 

comunicativo, desenvolver a criatividade, ser um elemento autónomo do grupo a que 

corresponde, etc. 

Puya (Cit. por Cid et al, 2007:1112) considera que as competências de um 

animador sociocultural são as seguintes: “devem estar centradas nos resultados de 

aprendizagem e agrupadas em quatro campos: saber, saber fazer, saber estar e saber 

ser”. Desta forma o animador sociocultural, através dos seus conhecimentos, 

habilidades, destrezas, capacidades aprendidas ao longo da sua vida, deve tomar a 

atitude certa, ou seja, de ser capaz de tomar decisões e dar respostas consoante cada 

situação concreta estando apto para resolver os demais problemas que possam surgir, 

originando, desta forma, a um ambiente são para trabalhar tranquilamente em equipa. 

Para complementar o que foi referido no parágrafo anterior, a mesma autora diz 

que, “ na actualidade, considera-se que um animador sociocultural é profissionalmente 

competente e sim está preparado para o desempenho do seu trabalho”. 

Continuando na caracterização do animador sociocultural, María Larrazábal 

(Cit. por Jaume Trilla, 2004:124-125) «vê» o animador como: 

“Um educador, porque tenta estimular a acção, o que supõe uma educação na 

mudança de atitudes. (…) É um dinamizador, um mobilizador. (…); Neste 

sentido, pode considerar-se educador, visto que pretende provocar uma mudança 

de atitudes, da passividade à actividade; Um agente social, visto que exerce esta 

animação não com indivíduos isolados, mas com grupos ou colectivos os quais 

tenta envolver numa acção conjunta (…); Um relacionador, capaz de estabelecer 

uma comunicação positiva entre pessoas, grupos e comunidades e de todos eles 

com as instituições sociais e com organismos públicos”. 
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Em suma, as características apresentadas pelos autores analisados são muito 

diversificadas, porque cada autor apresenta a sua teoria, mas com alguns aspectos em 

comum. Estamos a falar da postura do animador sociocultural: dinâmica, comunicativa, 

o de levar as pessoas, inseridas no grupo a que está a trabalhar, a serem autónomas, etc. 

Tal como a autora referiu o animador também é um educador social, ou seja, o 

animador “educa” o grupo que está a trabalhar de forma a levar as pessoas a passar do 

passivo para o activo, ou seja, para serem elas os protagonistas e não como uma 

personagem secundária. 
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2. Os contextos de Animação Sociocultural para a Infância: a emergência da 

Animação Socioeducativa 

 

Um dos contextos e práticas de intervenção da Animação Sociocultural estão 

relacionados com a Infância. A Animação Sociocultural aplicada aos públicos mais 

novos da sociedade ganhou ênfase com a Animação Socioeducativa que teve o intuito 

fundamental “completar as funções cometidas, tradicionalmente, à escola, pela via da 

educação não formal” (Lopes, 2006:315). 

A Animação socioeducativa é vista como um âmbito da Animação Sociocultural 

que aparece nos anos 60 numa perspectiva de educação não formal e aspira a uma 

educação permanente de carácter lúdico, participativo e criativo: “a acção da Animação 

na infância foi traduzida na execução de programas lúdicos e formativos, que tiveram 

lugar em colónias de férias, em passeios e visitas de estudo (…)” (idem). Este tipo de 

actividades é indispensável para as crianças pois facilita a aprendizagem e a 

comunicação/interacção entre as crianças, e também quem passa com elas um dia 

inteiro, os seus monitores, estimulando a criatividade e a aprendizagem vinculada ao 

meio social para que cada criança esteja em abertura permanente com a comunidade de 

modo a socializar, intervir, interiorizar e reconhecer os valores culturais próprios e 

tomar a consciência de adoptar esses mesmos valores. Desta forma, as metodologias da 

intervenção no âmbito da Animação Socioeducativa, sobretudo aplicada à infância, são 

relevantes e complementam-se com a Animação Sociocultural porque funcionam como 

método de crescimento quer ao nível individual, quer ao nível grupal, ou seja, existe 

sempre uma razão, um motivo para os factos se desenrolarem ao longo da nossa 

vivência (Lopes, 2006:384-387). 

Sobre a Animação Infantil (AI) devemos ter presente os seguintes princípios: 

criatividade: é fundamental para a criação de formas inovadoras e processos de 

aprendizagem, a improvisação e a espontaneidade; componente lúdica: também 

essencial nas actividades que originem um clima de confiança, satisfação, alegria e de 

participação gerando o convívio; actividade: é um fruto gerado de uma dinâmica, de 

uma interacção que resulta da acção; socialização: é entendida a partir da interacção 

com os outros e de programas que a desenvolvem dentro de processos criativos; 

liberdade: é um resultado de acções sem constrangimentos que origina o sentimento de 

liberdade como sendo indispensável para a vida e, por último, participação: em que 



 

15 

 

todas as crianças participam de modo a serem actores que desempenham funções 

principais e não passando para planos secundários (Lopes, 2006:316). 

 

2.1. Contextos de Animação Sociocultural associados à Infância e à Criança 

Nem sempre o conceito de criança foi visto ou entendido da mesma forma como 

a sociedade actual hoje o entende. Até ao século XX as crianças “não eram valorizadas 

enquanto seres autónomos e interactivos, mas estavam subordinadas ao poder da 

família” (Cruz, 2006:4). A forma como foi sendo concebida a definição de criança 

passou por algumas transformações, sobretudo na percepção que os adultos tinham 

destas, ou seja, “numa perspectiva adultocêntrica, uma vez que a realidade do que são as 

crianças é deduzida a partir da realidade dos modelos que os adultos fazem dela” 

(Ferreira, 2000:27). 

Raul Iturra (1997:19) define a Infância da seguinte forma: “gostava de dizer que 

a infância não tem cronologia. É um processo possível de se fixar entre o nascimento e a 

puberdade, com formas de comportamento heterogéneas”. Tal como pudemos observar, 

durante a «nossa estadia» na Sala Infantil, que as crianças não são todas iguais e reagem 

de maneiras diferentes. Cada criança tem a sua maneira de ser, estar na escola, no 

recreio, no grupo de colegas e na sociedade.  

Partimos do princípio que qualquer criança assimila a educação que os seus pais 

lhe estão dispostos a dar e a educar, tendo em conta uma natureza social, cultural, 

própria que a criança adquire, e é a partir dessa educação que os comportamentos delas 

se vão reflectir na sociedade. Para reforçar esta ideia, (Leite et al, 2006:243-244) dizem 

que “falar em uma natureza infantil significa considerar a criança como o ser social que 

ela é, sujeito da sua história e também produtora de cultura”. Ainda na perspectiva das 

mesmas autoras consideram que “ neste sentido, atribuímos ao que se poderia chamar de 

natureza infantil um outro sentido em que pudéssemos olhar para a infância e perceber a 

criança tendo, sim, uma natureza própria, uma natureza que é também social e 

culturalmente definida” (Kramer et al, 2006:258). Aplicada à Infância, a Animação 

Sociocultural ganha um sentido mais educativo, em detrimento das práticas culturais 

(mais ou menos populares) com que se caracteriza quando referida a outros públicos. 

Um novo termo aparece depois dos anos sessenta no âmbito da Animação Sociocultural, 

a Animação Socioeducativa com uma relação forte com as perspectivas da educação 

não formal e aspira uma educação permanente de carácter lúdico, participativo e 
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criativo. Este tipo de Animação pretende fornecer um serviço à comunidade, na linha 

horizontal da Animação do tempo livre dos mais novos: 

“A Animação Socioeducativa é dirigida ao escalão etário dos 8 aos 13 anos (…). 

para desenvolver as capacidades criadoras das crianças, a sua socialização numa 

ligação à comunidade (…). A animação não se pode fechar numa sala em que o 

animador e as crianças desenvolvam actividades, é necessário uma abertura 

permanente à comunidade (…). Uma abertura que se traduza num conhecimento 

do meio, geográfico, económico e social, em que as crianças reconheçam os seus 

valores culturais próprios e se preparem assumindo hoje a compreensão desses 

valores” (Martins, Cit. por Lopes, 2006:385). 

 

Para melhor compreender esta questão, Ventosa (1999:44) define o conceito de 

Animação Sociocultural: “como uma estratégia socioeducativa para desencadear 

processos auto-organizativos a nível individual e grupal, orientada a conseguir os 

objectivos da Democracia Cultural (…)”. Um dos seus objectivos é a democratização da 

cultura. Entende-se o modo de intervir nas relações do quotidiano, de forma a contribuir 

para a qualidade de vida, numa perspectiva de desenvolvimento conduzido à 

participação. 

As actividades desenvolvidas pela Sala Infantil (Hora do Conto, Bebeteca e o 

Atelier de Expressão Plástica) situam-se nesta perspectiva de Animação sociocultural e 

Animação socioeducativa, uma vez que ambas realizam as suas práticas em contexto de 

educação não formal. Estas actividades que acabamos de apresentar comportam, 

sobretudo, um carácter socializante, ou seja, as crianças ao realizarem as actividades 

vão conviver, interagir umas com as outras de forma a conseguir tirar o melhor partido 

delas. 

Para completar esta ideia, Vilhena e Silva (2002:16) dizem-nos que “as 

actividades de animação sócio-educativa têm como grande objectivo o fruir. Nestas 

actividades é muito mais importante o grau de envolvimento e satisfação das crianças 

do que a existência de um produto”. Isto é, simplificando, as crianças devem desfrutar, 

usufruir «ao máximo» do momento em que estão a realizar actividades convertendo-se 

para um momento de socialização. É mais importante a criança estar a 

interagir/conviver com outra criança do que a preocupação com o desenvolvimento e 

aprendizagem. 
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Os contextos de Animação Sociocultural para a Infância podem e devem 

enquadrar-se num Programa de Animação Sociocultural na Infância. Lopes (2006:315-

316) esclarece-nos melhor esta questão referindo o seguinte: “entendemos um programa 

de Animação Sociocultural na infância como um conjunto de actividades de carácter 

lúdico, destinadas a crianças entre os 8 e os 13 anos de idade, as quais podem 

desenvolver-se independentemente ou em articulação com a educação formal. Essas 

actividades passam pela realização de acções ligadas à expressão dramática, ao jogo, à 

expressão musical, à expressão plástica”. 

Sastre (Cit. por Trilla, 2004:208) complementa esta questão referindo que, 

“quando falamos de animação sociocultural na infância, fazemos referência a uma 

concepção da educação nos tempos livres muito diferente (…) na realidade os tempos 

livres são, unicamente, um referente temporal em que (…) podem ter lugar acções 

educativas muito diferentes”. Ou seja, entendemos que nos contextos de Animação 

Sociocultural na infância os tempos livres prevalecem nas distintas actividades que 

comportam.



 

18 

 

2.2. O jogo infantil na Animação Socioeducativa e importância educativa 

O jogo infantil é muito utilizado na caracterização dos contextos de Animação 

Sociocultural na infância e deve ser visto como um objectivo da animação sociocultural: 

“Se dentro da animação sociocultural se parte de que a educação não formal e 

tão necessária como a educação formal, e portanto é a partir de uma educação 

em valores, que o jogo pode ser uma metodologia para trabalhar a cooperação, a 

formação de grupos, a solidariedade, o respeito entre os género” (Martínez et al, 

2000:19). 

 

O jogo é visto como um impulsionador para o desenvolvimento integral da 

criança no que respeita ao nível individual e grupal e na aprendizagem da criança de 

forma a participar na sociedade. Aqui faz todo o sentido falar no animador pois, é 

através dele e da sua prática que deve ser capaz de potenciar o grupo de maneira 

autónoma, evitando “fazer parecer” uma personagem necessária para jogar e divertir-se. 

É o grupo que tem de jogar e o animador, simplesmente, tem de estar presente: “é muito 

importante que o grupo adquira consciência da sua grande capacidade de jogar e dos 

benefícios que pode dar-lhe” (Martínez et al,2000: 33-34). 

O jogo é importante no que respeita ao desenvolvimento da criança. Spodek 

(2002: 226) “entende por jogo ou actividade lúdica, (…) verbalização, interacção 

social”. Em suma, o jogo na criança leva-a a interagir com outras crianças, a conviver 

de forma a garantir o desenvolvimento quer ao nível individual, quer ao nível grupal 

bem como no que respeita à sua aprendizagem. 

Também pensamos que “as actividades lúdicas fazem parte da vida do ser 

humano e, em especial, da vida da criança, desde o início da humanidade” (Santa Marli 

Pires dos Santos, 2000:57), pelo que podemos entender o jogo como “objecto” 

indispensável na vida da criança, logo “que implica a participação activa e animação” 

(Pais et al, 1989: 59). Neste sentido, consideramos o jogo infantil como um instrumento 

valioso para a vida da criança, “oferecendo a possibilidade de esta estar activa face à 

realidade” (Solé, 1992:16), e favorecendo a criança na aquisição de valores e atitudes 

correctas perante a sociedade. O jogo para as crianças torna-se, deste modo, um meio de 

socialização por excelência porque a criança joga e brinca em grupo: “jogando ou 

brincando em grupo, as crianças aprendem a respeitar, a ajudar, a receber ajuda, a 

cooperar, e a compreender os outros” (idem). 
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Tal como a Sala Infantil, “a Biblioteca Escolar viva, espaço do imaginário e do 

fantástico, apela à participação de toda a comunidade escolar, sendo um palco de visitas 

de escritores e contadores de histórias como complemento da formação escolar, entra 

num Mundo do Sonho e transforma a leitura num jogo de prazer de ler e de reencontro 

com os heróis preferidos da Banda Desenhada, do Romance e da Aventura” (Bairrão e 

Gouveia, 2007:149). De acordo com estes autores que abordam uma «Biblioteca 

Escolar viva» da mesma forma que se adequa a este tipo de biblioteca, também 

pudemos acrescentar que a Sala Infantil está inserida num contexto de Animação 

Sociocultural em que acarreta o que foi dito por estes autores. A Sala infantil torna-se, 

assim, num palco de modalidades fundamentais tais como: realização de exposições 

temporárias das escolas (incluindo: jardins de infância, escola primárias e escolas do 

ensino básico) com o objectivo de mostrar ao público a “arte feita pelas mãos das 

crianças”e, também é de sublinhar que, durante cada mês existe um autor para a Sala 

infantil e para a Sala dos adultos, de forma a dar a conhecer às crianças e aos adultos a 

Biografia de todos os autores que “deixam ficar a sua marca” na Biblioteca Municipal 

de Ílhavo. 
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3. As dimensões educativas na Animação Sociocultural 

Tendo em conta as relações que fomos referindo entre as práticas da Animação 

Sociocultural e as suas valências educativas, pensámos finalizar este enquadramento 

teórico com a explicitação das principais dimensões educativas da Animação 

Sociocultural. Nesta sequência de ideias, ganha sentido a tríade educacional – Educação 

Formal, Não-Formal e Informal – e as relações que estas diferentes naturezas do 

“educativo” estabelecem com as metodologias da Animação Sociocultural. Segundo 

Lopes: 

“Na educação formal, a estratégia da Animação Sociocultural é operar como um 

meio para motivar, complementar, articular saberes e potenciar aprendizagens 

envolventes. A educação não formal corresponde à esfera de actuação da ASC, 

entendida como um conjunto de práticas que se realizam fora do espaço escolar, 

portanto, associada à ideia de uma educação em sentido permanentemente e 

atinente com o ciclo da vida da pessoa. A educação informal considera a família 

e a comunidade como agentes educativos” (Lopes, 2006:395). 

 

A educação está presente em toda a parte, educar não significa estar “fechado 

numa sala de quatro paredes”, educar vai mais além. A educação deve estar ligada à 

vida e, por conseguinte, a partir das experiências vivenciadas ao longo da vida podemos 

aprender com elas de uma forma saudável. Assim, a educação não pode resumir-se 

unicamente à instrução logo a educação não se adquire só no espaço escolar, ela tem de 

beneficiar da análise, síntese e a mudança do comportamento dos cidadãos, pois é a ela 

que se vão buscar os princípios e as boas práticas. Dias (Cit. por Cunha, 2008:54) 

entende a educação “como processo de criar condições para que os seres humanos se 

desenvolvam em todas as suas dimensões, cresçam, sejam, se realizem, ao longo de toda 

a sua existência”. 

Por sua vez Ander-Egg (1999:30-31) entende que a educação “identifica-se com 

a socialização, como processo de transmissão de valores, normas, crenças e 

comportamentos, (…) a educação é só uma parte do processo de socialização”. 

A educação é anterior e posterior à escola, ou seja, antes de existir escola já 

existiam práticas educativas e “depois da escola” continuamos a aprender. Por esta 

razão pretendemos destacar a concepção triádica da educação, salientando que ambas as 

naturezas do “educativo” (formal, não-formal, informal) devem coexistir de maneira a 
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valorizar e a equilibrar a vinculação do ensino à vida e a contribuir para o êxito 

educativo de cada um (Lopes, 2006: 396). 

Educar deveria ser visto como libertar potencialidades no ser humano, criar um 

meio para comunicar, interagir, fomentar a criatividade, a confiança e a expressividade, 

e por isso, uma educação ligada à Animação valoriza a partilha de saberes entre a 

educação formal e a educação não formal, a comunicação, interacção com o outro, o 

aprender a fazer e tudo aquilo que a vida ensina/educa é necessário para existir 

interacção entre a escola e as boas práticas educativas. 

 

3.1. Educação Permanente e Educação Social na Animação Sociocultural 

Muito próximo desta dimensão educativa da Animação Sociocultural, 

encontramos o conceito de Educação Permanente tendo em conta a importância que este 

teve na estruturação das práticas não-formais da educação, depois, mobilizadas em 

contextos de intervenção ligados à Animação Sociocultural: 

 

“O conceito de educação permanente é, sem dúvida, o mais amplo, o mais 

genérico e o mais totalizador. De facto, não é uma classe, ou um tipo, ou um 

sector da educação, mas sim uma construção teórica sobre o que deveria ser a 

própria educação. É a ideia que faz dela algo contínuo e inacabável, algo que 

abarca a biografia inteira da pessoa” (Trilla, Cit. por Marcelino Lopes, 

2006:399). 

 

No âmbito da Animação Sociocultural faz muito sentido referir que a educação 

está presente em toda a vida das pessoas, desde a infância até à velhice, e ultrapassa as 

instituições formais de educação, como a escola, e as suas metodologias “agarradas” a 

um currículo definido, por vezes, “desenhado” fora da própria instituição escolar (ao 

nível das políticas educativas), aproximando-se daquilo que se entende por educação 

não-formal e informal: 

“A educação não formal é chamada também educação extra-escolar, é aquela 

que se dirige a pessoas de todas as idades, escolarizadas ou não, através de uma 

intervenção educativa fora das instituições educacionais institucionalizadas. Na 

educação não formal não existe o propósito de obtenção de um reconhecimento 

oficial, quer seja diploma, crédito, grau académico ou certidão de capacitação” 

(Ander-Egg, 1999:31), 
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e ainda, 

“A educação informal como todos aqueles processos que, sem ter uma 

intencionalidade educativa explícita, influem nas condutas, valores e 

conhecimentos das pessoas de uma maneira sistemática. Exemplo: os meios de 

comunicação de massas, a publicidade, a malta, os amigos, etc” (Ventosa, 

1999:52). 

 

A Animação Sociocultural insere-se nesta perspectiva de educação não-formal 

e/ou informal pois, procura realizar actividades educativas fora do contexto escolar, 

sendo necessárias à formação do ser humano, e mobilizando também os saberes que as 

pessoas constroem na sua vida, na sua relação com os quotidianos. 

Porém, também pensamos que, nas práticas de intervenção da Animação 

Sociocultural, estas dimensões educativas não devem aparecer “afastadas” umas das 

outras, mas, pelo contrário, devem cruzar-se e interferir-se de modo a contribuir para 

uma construção educativa mais rica e “enriquecida”. Segundo Lopes, “uma modalidade 

não anula a outra, antes devem coabitar harmoniosamente, pois só assim se contribui 

para o sucesso educativo da pessoa” (Lopes, 2006:407). 

Por fim, para além destas dimensões educativas da Animação Sociocultural, esta 

também é constituída por outras dimensões que estruturam as suas práticas, tais como: 

Animação Sociocultural e a Educação Comunitária; Animação Sociocultural e a 

Educação para a Saúde; Animação Sociocultural e a Educação Popular; Animação 

Sociocultural e a Educação Social; Animação Sociocultural e a Educação Intercultural; 

Animação Sociocultural e a Democracia; Participação e Cidadania; Voluntariado; 

Animação Sociocultural, Tempo Livre, Tempo de Ócio e Tempo de trabalho (Lopes, 

2006: 408-455). 
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Capítulo II - ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

 

1. As “práticas” e os “usos” das crianças num contexto de Animação 

Sociocultural: uma pesquisa no âmbito das Ciências da Educação 

 

Quando iniciamos este processo de produção de um conhecimento mais 

sistemático, em detrimento de um “conhecimento prático, que se transmite directamente 

de uns para os outros e que se manifesta, em parte, pela cultura popular” (Arnal et al, 

1992:2), não começamos “do nada”, mas pelo contrário, estávamos enquadrados 

epistemologicamente pela área científica das Ciências da Educação, particularmente no 

contexto de intervenção e investigação da Animação Sociocultural. 

Neste sentido, é no âmbito científico desta área que tem lógica enquadrar, o 

nosso trabalho de pesquisa, através de um capítulo onde abordaremos as questões 

epistemológicas relacionadas com as Ciências da Educação, na medida em que “o 

conhecimento científico constitui uma forma específica de conhecer o mundo que se 

situa num conjunto muito alargado de outras modalidades de conhecimento 

[caracterizado por] duas características essenciais (…): a primeira característica consiste 

no primado da teoria e a segunda na existência de um método consciente, explicitado e 

permanentemente sujeito a revisão crítica” (Canário, 2003:2), e ainda “toda a ciência 

necessita de estruturar seus conhecimentos, relacioná-los e configurá-los numa estrutura 

ou sistema que se designa por teoria” (Arnal et al, 1992:12) através de “uma 

metodologia rigorosa [ou seja] aplicação de planos elaborados cuidadosamente para dar 

resposta às perguntas ou problemas” (Arnal et al, 1992:5). 

O facto de desenvolvermos uma investigação na área científica das Ciências da 

Educação, e particularmente no campo da Animação Sociocultural, “reenvia-nos em 

geral para qualquer coisa de que já temos uma experiência” (Berger, 1992:24) na 

medida em que a «investigação em Ciências Sociais tende, pois, a ser sempre um 

trabalho de reelaboração, de reinterpretação de um conjunto de fenómenos que todos 

nós experienciamos” (idem). Ou seja, na investigação em Educação nós não tratamos só 

de “coisas” que nos são ensinadas, mas do próprio ensino: nós fazemos parte dos 

fenómenos sociais, como de fenómenos educativos. 

Também reconhecemos, tal como Canário (2003), a tese de Marcel Mauss que 

afirma que “os fenómenos sociais são totais”, ou seja, que “a realidade social é una, 

porém susceptível de uma pluralidade de abordagens diferentes” (Canário, 2003:7), com 
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impactos relevantes na investigação em Educação e, por conseguinte, em Animação 

Sociocultural, visto que ambas são caracterizadas pela complexidade dos fenómenos 

educativos “qualitativo e complexo” que envolvem uma dificuldade epistemológica 

acrescida «ao não dispor de instrumentos precisos» tornando a investigação com um 

carácter “pluriparadigmático”, “plurimetodológico”, “multidisciplinar” que traz uma 

“relação peculiar entre investigador e objecto investigado” (Arnal et al, 1992: 37-38). 

Ainda na direcção dos mesmos autores, pensamos que estas dimensões “pluri” 

estão muito relacionadas com a “variedade dos fenómenos educativos no tempo e no 

espaço” que dificulta o “estabelecimento de regularidades e generalizações” provocando 

um “carácter difuso e relativamente impreciso que obriga a manter uma atitude aberta 

face às diferentes formas e possibilidades” (Arnal et al, 1992:37-38), e por isso mesmo, 

faz sentido afirmação de Canário (2003): 

“será mais fecundo concentrar esforços na construção de objectos científicos e 

metodologias, próprios e singulares para cada investigação, fazendo apelo ao 

património teórico e conceptual que tende a ser comum às várias ciências sociais 

e promovendo a consciente e deliberada transgressão de fronteiras disciplinares 

que delimitam as “reservas de caça” de investigadores e departamentos” 

(Canário, 2003:8). 

 

1.1. Em direcção a uma epistemologia da escuta… 

Para enquadrar, epistemologicamente, a nossa metodologia, pensámos que era 

importante conhecer alguns dos paradigmas científicos mais importantes para as 

Ciências Sociais e que, de certa forma, estabelecem critérios não só teóricos mas 

também práticos, relativos à acção da investigadora. 

Segundo Arnal et al, (1992) e Pereira (2003), baseados no modelo apresentado 

por Koetting (1984), existem três grandes paradigmas: o primeiro, “paradigma 

positivista” caracterizado por ser “quantitativo, empírico-analítico, racionalista que, 

sendo o paradigma dominante de algumas comunidades científicas” (Arnal et al, 1992: 

39), caracterizando-se por um “realismo ingénuo, da existência de uma linguagem 

científica universal única” (Santos, 1989). 

O segundo paradigma, o “interpretativo”, também é identificado como 

“paradigma qualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista, etnográfico” (Arnal et 

al, 1992: 40), caracterizando-se por “estabelecer um diálogo com os princípios da 
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filosofia hermenêutica (procurando) entender como os actores sociais fazem a apreensão 

compartilhada do mundo social” (Pereira, 2003: 197). 

O terceiro e último paradigma, o “crítico”, “teoria crítica” ou ainda 

“sociocrítico”, surge “enquanto resposta às tradições positivista e interpretativa e 

pretende superar o reducionismo da primeira e o conservadorismo da segunda” (Arnal et 

al, 1992: 41) inspirando-se “na filosofia crítica da escola de Frankfurt” (Pereira, 2003: 

197). 

 Conhecidos estes paradigmas, tivemos a oportunidade de ler um texto de Guy 

Berger que nos pareceu fundamental para explicar como interpretávamos os nossos 

sujeitos e contexto de estudo. Mesmo que, dos três paradigmas apresentados 

anteriormente, nos colocássemos do lado do “paradigma interpretativo”, foi nesta 

“epistemologia da escuta” que encontrámos mais sentido para a nossa investigação. 

 Um sentido que, também, pode ser alargado às práticas de intervenção do 

animador sociocultural. Gostaríamos de terminar com um excerto do texto que lemos 

que melhor explica as nossas intenções epistemológicas, ou seja, que tipo de 

conhecimento gostaríamos de produzir sobre a relação que as crianças têm com um 

contexto de animação sociocultural: 

 

“a investigação em educação resulta do facto de em educação nos envolver 

simultaneamente numa implicação a que alguns chamam de libidinal (desejo 

frente ao outro), numa implicação institucional (onde e quando se faz a 

investigação) e numa implicação nas próprias metodologias utilizadas (…), que 

quando nos colocamos numa posição de escuta, envolvemo-nos na 

temporalidade dos fenómenos, na ordem do seu aparecimento e 

desenvolvimento a que nos tornámos sensíveis; uma ordem que não é produzida 

por aquele que escuta, que ele não domina, de uma ordem irreversível que o faz 

assistir ao desenvolvimento progressivo de um conjunto de acontecimentos (…), 

tendo sempre de completar ou de mediatizar a minha abordagem com as 

significações que lhe dão os actores e que deverão ser apreendidas sejam elas 

complexas ou aparentemente mais simples (…) na articulação entre o social e o 

psicológico de trajectórias simultaneamente individuais e sociais, encaradas ao 

mesmo tempo com história colectiva e história individual” (Berger, 2009: 190-

192). 
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Dos três paradigmas, aquele que nos pareceu mais pertinente para o tipo de estudo que 

pretendíamos é, sem dúvida, o paradigma interpretativo nesta posição epistemológica de 

escuta, tendo em conta que, deste modo, reconhecemos, tal como defende Costa 

(2006:162) este paradigma “tende a privilegiar metodologias que permitam a análise das 

linguagens e dos significados”.  
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2. Percursos de investigação – construção da problemática e processo 

metodológico: sua justificação e pertinência 

Quando iniciámos o nosso percurso de investigação, interessámo-nos pelas 

questões relacionadas com a literatura infantil, mais particularmente, sobre a 

importância que os livros tinham para as crianças e os conteúdos mais dominantes. 

Neste sentido, desenhámos um primeiro sentido de investigação em torno da 

problemática das aprendizagens que as crianças fazem a partir da leitura e escuta de 

livros (principalmente, infantis). 

Porém, na procura de sujeitos de estudo e de um contexto propício para uma 

pesquisa deste género, e ainda tendo em conta a nossa formação académica, criámos os 

seguintes critérios para a sua escolha: i) Fosse frequentado por crianças até aos 12 anos 

(1º e 2º CEB); ii) Fosse um contexto de Animação Sociocultural dedicado à infância; 

iii) Realizasse actividades relacionadas com a literatura infantil, especialmente, leitura 

de livros para grupos de crianças e seus responsáveis (pais, familiares, educadores). 

Apesar de tudo, exigência dos nossos critérios de selecção não era muito elevada 

e, facilmente, encontrámos vários lugares de destaque, nomeadamente, em Bibliotecas 

Municipais do Distrito de Aveiro (Biblioteca Municipal de Aveiro, Pólo de Leitura de 

Esgueira, Biblioteca Municipal de Ílhavo): nesta sequência de contactos, a escolha não 

foi difícil porque o nosso primeiro contacto revelou-se disponível para receber o 

projecto de investigação que pretendíamos desenvolver: a Biblioteca Municipal de 

Ílhavo dispunha de um espaço que respondia aos nossos critérios e respondeu 

positivamente e mostrou-se interessada nos “resultados” da investigação. 

A secção Infanto-Juvenil da Biblioteca, constituída fisicamente por uma pequena 

Biblioteca “adaptada” para bebés e crianças, que designaremos de Sala Infantil (anexos 

I e II, quadro n.º 3), tinha as características essenciais para a nossa recolha de dados: 

“A Biblioteca Municipal de Ílhavo dispõe de um espaço dedicado aos mais 

novos com todos os ingredientes para um desenvolvimento lúdico e didáctico 

agradável. Tendo em conta as diferentes faixas etárias, esta sala foi, 

especialmente, organizada de forma a responder às necessidades de todos, 

subdividindo-se em: Bebeteca para bebés dos 0 aos 3 anos desde que 

acompanhados por um adulto; Secção infantil que se destina a crianças dos 0 aos 
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11 anos; Secção juvenil destinada aos mais crescidos, dos 11 aos 15 anos; Sala 

da Hora do Conto”.
1
 

 

O processo de negociação entre a investigadora e a Biblioteca Municipal de 

Ílhavo não foi muito exigente, ainda que surgissem algumas limitações, nomeadamente 

éticas, na recolha de dados da investigadora e da sua presença no espaço da Biblioteca, 

na medida em que alguns métodos utilizados – Observação e Registos de Observação – 

implicavam a presença e a participação da investigadora em actividades desenvolvidas 

para as crianças. Tendo em conta a nossa disponibilidade para realizar a recolha de 

dados, “sábados à tarde”, para além da autorização da Biblioteca Municipal de Ílhavo, 

também foi necessária a autorização dos pais ou outros/as familiares que 

acompanhavam as crianças; por força maior, esta última autorização era renovada em 

cada momento de recolha de dados, visto que as visitas à Biblioteca eram irregulares, 

originando uma amostra muito inconstante. 

Este último facto levou-nos a “re-pensar” o nosso projecto de investigação 

inicial em torno da literatura infantil visto que era muito difícil acompanhar a relação 

que as crianças estabeleciam com os livros, a presença dos seus pais na optimização 

desta relação, a importância que o contexto de estudo podia ou não ter para determinar 

essa relação. Queremos com isto dizer que a inconstante presença com as crianças, 

sujeitos de estudo, impossibilitou a recolha de dados, segura e sustentável, 

relativamente ao nosso objecto de estudo inicial. Simultaneamente, um primeiro 

momento de observação das crianças levou-nos, juntamente, a mudar o objecto de 

estudo e a limitar a nossa aplicação metodológica. 

Não obstante, outra razão foi importante para “re-pensar” o projecto de 

investigação inicial: a abordagem que a Sala Infantil fazia da literatura infantil era 

bastante mais rica que aquela que, inicialmente, imaginávamos sobre a temática. Como 

aprofundaremos no momento seguinte, na Sala Infantil tem subjacente um projecto 

educativo directamente relacionado com a literatura infantil que, do nosso ponto de 

vista, podia “enviesar” a nossa investigação. 

Por um lado, percebemos que as crianças, incluindo os/as bebés acompanhados 

dos Pais ou familiares, quando se dirigiam à Sala Infantil eram envolvidas nas 

                                                           
1
 http://www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt/PortalWeb/portal/alias__PortalWeb/lang__pt-

PT/tabID__3350/DesktopDefault.aspx 
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actividades relacionadas com a literatura infantil, voluntaria ou involuntariamente. 

Numa das entrevistas que realizámos, uma das crianças, do género masculino, afirma: 

“Gostas das actividades? (pergunta a investigadora). O AE-11 responde que „algumas 

não. Não gosto da hora do conto porque é muito “apecanado” porque, nós temos que 

sair dos computadores para fazer actividades e os livros são sempre para os pequeninos” 

(apêndice II, ENT n.º 8). 

Por outro lado, percebemos que a Sala Infantil relacionava as actividades mais 

directamente relacionadas com a literatura infantil – contar histórias ou ler livros – com 

outras associadas a outros domínios, nomeadamente, a expressão plástica, corporal e 

musical. Para além do registado a partir das nossas observações (apêndice I), é o 

projecto educativo da Sala Infantil que contempla: 

“Prevê-se uma visita ao espaço: dando a conhecer a Biblioteca Municipal de 

Ílhavo e o seu funcionamento, seguida de uma actividade relacionada com os 

livros: quer seja Hora do Conto, Oficinas de Expressão Plástica e Literária, 

Oficinas de Exploração Sensorial, Oficinas de Expressão Corporal. Serão 

sempre realizadas aos sábados, para que pais e educadores possam participar” 

(anexo I, LPC, 4). 

 

Esta abordagem que a Sala Infantil faz da literatura, envolvendo bebés, crianças, 

pais, familiares e outros/as acompanhantes (educadores/as, amigos/as), levou-nos a 

considerar uma pesquisa evidenciada nas acções das crianças num contexto de 

Animação Sociocultural, procurando compreender que “usos” e/ou “práticas” das 

crianças nestes contextos, ou seja, o que fazem as crianças na Sala Infantil, como fazem, 

e porque fazem? Na entrada para o terreno, outras questões se colocaram pertinentes e 

objecto de uma reflexão nossa: 

i) As crianças dirigem-se à Sala Infantil, tendo um prévio conhecimento da sua 

existência e acompanhadas pelos adultos (pais, familiares, educadores), e nela 

permanecem, sozinhas ou acompanhadas (pelos adultos ou pelos/as amigos/as), 

desenvolve diferentes actividades. Neste sentido, levantámos as seguintes questões: 

Como conheceste? Como vens? Com quem vens? Quando vens? 

ii) As acções das crianças dentro da Sala Infantil distinguem-se pelo sentido que 

têm ou para a criança, ou para os/as adultos que as acompanham, e também pelas suas 

características, objectivas e subjectivas, suscitando as seguintes questões: O que fazes 

na Sala Infantil? Que actividades são preparadas? Como as fazes? Como estás na Sala? 
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Que actividades prepararam as animadoras na sala infantil? Que fazem os 

familiares/acompanhantes das crianças na Sala Infantil? 

iii) As crianças têm e fazem representações que influenciam as suas acções 

dentro da Sala Infantil, assim como as projecções que dela fazem, através da interacção 

entre as suas actividades favoritas e o desejado para a Sala Infantil. Foram cruciais as 

próximas questões: Quais são as tuas actividades favoritas? O que fazes fora da Sala 

Infantil? O que mais gostas (ou não) de fazer na Sala Infantil? O que pensas da Sala 

Infantil? O que mudarias na Sala Infantil? 

No próximo momento, daremos conta do modo com estes três grupos de 

questões, colocadas após a entrada no terreno, vão ser responsáveis pela construção da 

nossa problemática, e também como será a sua aplicação metodológica. 

 

2.1. Conceptualização da nova problemática: seus âmbitos e objectivos 

Como fomos referindo, a problemática inicial pensada em torno das questões da 

literatura infantil transformou-se após a entrada na Sala Infantil, tendo em conta as 

razões por nós apontadas no momento anterior. Não fugindo à sequência metodológica, 

pensamos neste momento apresentar, mais profundamente, a nova problemática e o 

modo como se articulou com os mecanismos metodológicos já em aplicação e 

negociados com os sujeitos de estudo, e com os responsáveis do contexto de 

investigação. 

Como já referimos, as primeiras observações dos sujeitos de estudo, em 

contexto, levaram-nos a perceber que as crianças tinham acções dentro da Sala Infantil 

que podiam ser distinguidas a partir dos seus sentidos e características (atribuídos pelos 

adultos ou pelas crianças), o que nos levou a uma primeira distinção que dá título ao 

nosso trabalho – Os “usos e as “práticas” das crianças num contexto de Animação 

Sociocultural (A Sala Infantil) – e que pretende distinguir: por um lado, as actividades 

projectadas pela Sala Infantil e aplicadas pelas suas dinamizadoras, cuja orientação e 

formalização é imposta às crianças presentes na Sala Infantil no momento da sua 

realização. A este tipo de acções das crianças que, não obstante serem voluntárias ou 

não, designámos como as “práticas” das crianças na Sala Infantil, ou seja, aquelas que o 

mundo adulto prepara. 

Por outro lado, outras acções das crianças dentro da Sala Infantil, não lhe sendo 

marginais, pelo menos não correspondiam (ou respondiam) somente às actividades 

propostas pelo “mundo adulto”, e cuja responsabilidade era assumida pela criança. A 
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estas acções designámos de “usos” das crianças da Sala Infantil, tendo em conta a sua 

espontaneidade que, podia ou não, ser regulada pelo “mundo adulto”, consoante o grau 

de interferência nas actividades propostas pela Sala Infantil. Também foi possível 

encontrar manifestações deste tipo de acções, nas representações e projecções que as 

crianças têm da Sala Infantil (o terceiro grupo de questões mencionado no último 

momento), ou seja, no que “pensam” e “mudariam” as crianças da/na Sala Infantil. 

A importância desta problemática colocava-se no actual contexto da Animação 

Sociocultural em Portugal, tendo em conta a emergência de espaços dedicados a este 

tipo de intervenção e a necessidade do seu estudo, na tentativa de compreender como 

está a criança dentro de um contexto de intervenção relacionado com a animação da 

infância e propostas educativas alternativas à escola: 

“Animação Sociocultural (ASC) é uma resposta institucional, intencional e 

sistemática a uma determinada realidade social para promover a participação 

activa e voluntária dos cidadãos no desenvolvimento comunitário e na melhoria 

da qualidade de vida. Nesse sentido, a ASC é um processo de intervenção.” 

(Vallicrosa, 2004:171). 

 

Neste sentido, apesar da nossa problemática ter subjacente um “aparelho” 

metodológico directamente relacionado com as crianças (entrevistas e registos de 

observação das acções das crianças; pesquisa documental de trabalhos das crianças e 

fotografias das suas actividades), os primeiros dados tornaram claro a importância das 

“conclusões” para a própria Sala Infantil, enquanto contexto institucional de Animação 

Sociocultural, tendo em conta a seguinte chamada de atenção: 

“Deste modo, o tempo livre deixa de ser encarado como um tempo de 

(re)criação, para passar a ser entendido como tempo de produção, esquecendo-

se, muitas vezes, a função criativa da rêverie, da fantasia, esse espaço intermédio 

entre o sonho e a realidade, que é, quando explorado, um poderoso motor de 

inovação e desenvolvimento (...). É espantoso que o estado pague a quem se 

ocupa a organizar a liberdade de crianças e adolescentes! É óbvio que tanta 

organização se organiza para matar brincadeiras e jogos que, na sua força 

múltipla e simplicidade, sempre a infância soube fazer” (Barbosa, 2006:119). 

 

Como veremos na análise de conteúdo, muitos dados são uma importante ajuda 

às dinâmicas da Sala Infantil, ao mesmo tempo que ajudam a compreender as acções 
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das crianças nestes espaços, e deste modo, também as suas expectativas, representações 

e projecções. Assim, percebemos que ao mesmo tempo que estudávamos as acções das 

crianças na Sala Infantil, interpretávamos condições de optimização das dinâmicas 

propostas pelo “mundo adulto”, e deste modo, contribuir para a reflexão em torno das 

metodologias da Animação Sociocultural, mesmo reconhecendo que este não era o 

nosso objecto de estudo. 

Assim, e tendo em conta o que já se foi dito, os nossos objectivos gerais de 

investigação foram: 

i) Interpretar as acções das crianças dentro da Sala Infantil em termos do que 

distinguimos por “práticas” e “usos” em contexto de Animação Sociocultural; 

ii) Perceber que tipo de influências do “mundo adulto” (pais, familiares, 

educadores/as, dinamizadores/as da Sala Infantil) determinam os dois tipos de acções 

das crianças, e os modos como se manifestam estas influências; 

iii) Compreender de que modo as dinâmicas configuradoras da “Sala Infantil”, 

como contexto de Animação Sociocultural, estruturam e são estruturadas pelos “usos” e 

“práticas” das crianças; 

 

Quadro n.º 1 

EIXOS DA 

PROBLEMÁTICA 

AS PRÁTICAS DAS CRIANÇAS NA SALA 

INFANTIL 

OS USOS DAS CRIANÇAS NA 

SALA INFANTIL 

                                                                                                                      Fonte: Elaboração Própria, 2010 

 

Os nossos objectos específicos foram: 

i) Perceber como a mobilidade das crianças para e dentro da Sala Infantil e o 

modo como o “mundo adulto” dos pais, familiares, educadores/as e dinamizadores/as 

influenciam essa mobilidade; 

ii) Descrever as actividades das crianças dentro e fora da Sala Infantil, em 

termos dos “usos” e das “práticas”, mas também, em termos do “género” (menino ou 

meninas) e idade cronológica (mais novos/mais velhos) e escolar (anos e ciclos de 

estudo);  

iii) Descrever as actividades da Sala Infantil para as crianças e caracteriza-las em 

termos de metodologias da Animação Sociocultural para a Infância e das suas funções 

educativas e lúdicas; 
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iv) Perceber quais são as subjectividades das crianças em relação à Sala Infantil 

a partir das actividades favoritas, dentro e fora da Sala Infantil, das representações, 

expectativas e projecções sobre/para a Sala Infantil; 

v) Desenvolver uma pequena actividade com as crianças, o Jogo Dramático, e 

compreender a receptividade das crianças a metodologias mais interactivas. 

 

Quadro n.º 2 

QUESTÕES ORIENTADORAS UNIDADES DE ANÁLISE 

Como conheces-te? Como vens? Com quem vens? 

Quando vens? 

Mobilidade das crianças para/dentro da Sala Infantil 

O que fazes na Sala Infantil? Que actividades são 

preparadas? Como as fazes? Como estás na Sala? 

Actividades/acções das crianças dentro da Sala Infantil 

Que actividades prepararam as animadoras na sala 

infantil? 

Actividades/acções estruturadas pela Sala Infantil para 

as crianças 

Que fazem os familiares/acompanhantes das crianças na 

Sala Infantil? 

A presença da família na Sala Infantil 

O que mais gostas (ou não) de fazer na Sala Infantil? 

Que usos fazes da Sala? 

Actividades favoritas dentro e fora da Sala Infantil 

O que pensas da Sala Infantil? As representações e expectativas das crianças sobre a 

Sala Infantil 

O que mudarias na Sala Infantil? As projecções das crianças para a Sala Infantil 

                                                                                                                     Fonte: Elaboração Própria, 2010 

 

Estes objectivos, gerais e específicos, como podemos ver nos anexos citados, 

intercalam-se com o fim último de compreender a relação entre as “práticas” das 

crianças – partindo das actividades que a Sala Infantil propõe para as crianças e a 

presença/determinante que o “mundo adulto” dos pais, familiares, educadores/as e 

dinamizadores/as tem sobre as acções das crianças – e os “usos” das crianças na/da Sala 

Infantil – a partir das actividades que as crianças mais realizam, os seus 

comportamentos espontâneos, as suas actividades favoritas, dentro e fora da Sala 

Infantil, as suas representações, expectativas e projecções sobre/para a Sala Infantil. 

No próximo momento, vamos explicar como é que a nova problemática e a sua 

conceptualização se traduziram num “aparelho” metodológico já em desenvolvimento, 

justificando as alterações e manutenções deste “aparelho”. 
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2.2. “Aparelho” metodológico: sua abordagem, sua aplicação e justificação 

No âmbito da “nova” problemática, levantámos algumas questões ao “aparelho” 

metodológico já em curso. Para compreender a relação que as crianças estabeleciam 

com a literatura infantil programámos um estudo de caso etnográfico na Sala Infantil da 

Biblioteca Municipal de Ílhavo, com recurso à Observação Participante com Registos de 

Observação e, também, ao Focus Group Discussion, mobilizando a técnica do Jogo 

Dramático para envolver as crianças. Porém, mesmo antes de mudar a problemática, já 

tínhamos sentido dificuldade na “aplicação” metodológica, tendo em conta: 

i) Limitação do período de observação a uma tarde por semana (sábado): já 

referimos que as actividades mais importantes na Sala Infantil são realizadas ao sábado 

à tarde (Hora do Conto, Bebeteca, Actividades de Expressão Plástica). A acrescentar, 

também estão as razões profissionais da investigadora; 

ii) O tempo disponibilizado para permanecer no contexto de estudo: apesar do 

tempo de recolha de dados ter sido de Setembro de 2009 a Fevereiro de 2010 (tarde de 

sábado), não nos foi possível ir todas as vezes programadas (1 vez por semana), por 

vários motivos – indisponibilidade da investigadora, férias da Sala Infantil e mudanças 

na Agenda da Biblioteca; 

iii) A negociação entre a investigadora e a Sala Infantil: apesar de termos 

programado adopção de métodos mais interactivos com as crianças (p.e. Jogo 

Dramático, Sessão de Fotografia), não nos sentimos “à vontade” para interferir com as 

actividades preparadas pela Sala Infantil, porque percebemos logo que as motivações 

das crianças e seus/suas acompanhantes estavam relacionadas com essas mesmas 

actividades; 

iv) A formação de uma amostra sustentável e permanente: ao longo da recolha 

de dados, foi difícil reunir um grupo de crianças que todos os sábados fosse à Sala 

Infantil para participar nas actividades e, também, se disponibilizasse a participar no 

processo metodológico; porém, identificamos uma amostra que frequentemente ia à 

Sala Infantil e se envolveu mais activamente na investigação (9 crianças, 1 bebé e 1 

adulta/avó); 

v) Dificuldades na efectivação de alguns procedimentos metodológicos: a 

impossibilidade de prever a presença de um grupo fixo de crianças na Sala Infantil 

(várias vezes nos dirigimos à Sala Infantil, e não haviam crianças), subtraiu ao nosso 

“aparelho” metodológico a técnica do Focus Group Discussion, associada à 
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impossibilidade de desenvolver métodos mais interactivos (Jogo Dramático, Sessão de 

Fotografia). 

Neste sentido, decidimos continuar com a presença em todas as tardes de 

sábado, de Setembro de 2009 a Fevereiro de 2010, fazendo Registos de Observação, e 

participando nas actividades que a Sala Infantil preparava. Contudo, e associando as 

características da “nova” problemática, considerámos a utilização de dois 

procedimentos novos para a recolha de dados: a entrevista e a pesquisa documental. Por 

fim, apurámos a nossa análise dos dados, mobilizando os procedimentos característicos 

da Análise de Conteúdo Qualitativa. O seguinte quadro resume as nossas técnicas de 

investigação, relacionando-as com a cronologia, contexto e sujeitos de investigação, e 

ainda, com os eixos da problemática: 

 

Quadro n.º 3 

Técnicas de Investigação 

(seus espaços, tempos, sujeitos e/ou objectos) 

 

Observação Participante e Registos 

de Observação 

- Sala Infantil da Biblioteca Municipal de Ílhavo; 

- de Setembro de 2009 a Fevereiro de 2010, uma vez por semana (ao 

sábado à tarde); 

- crianças, adultos (pais, familiares, educadores, dinamizadoras da Sala 

Infantil); 

- as actividades preparadas pela Sala Infantil, e as acções das crianças e 

adultos em relação a essas ou outras actividades; 

- as acções espontâneas das crianças; 

 

Entrevista Semi-Estruturada 

- realizadas às crianças, acompanhadas pelos/as acompanhantes; 

- divididas em dois campos: caracterização sócio-demográfica; implicação 

objectiva (o que fazem as crianças) e subjectiva (o que pensam ou fariam 

as crianças) da criança na Sala Infantil;  

 

Pesquisa Documental 

- documentos oficiais e públicos da Biblioteca (projecto educativo; 

fotografias; catálogos de livros); 

- trabalhos realizados pelas crianças (pedidos pela investigadora) 

 

“Entrevista Interactiva” 

 

- realizado após uma sessão da Hora do Conto, enquanto síntese do livro; 

 

Análise de Conteúdo 

- registos de observação; 

- entrevistas; 

- pesquisa documental; 

                                                                                                                    Fonte: Elaboração Própria, 2010 
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a) Observação Participante e Registos de Observação 

A nossa técnica de investigação privilegiada foi a da Observação Participante, 

ainda que não consideremos o nosso estudo como etnográfico, tendo em conta as razões 

anteriormente referidas. Contudo, parte dos nossos dados derivam de uma “observação 

participante que, como método da prática etnográfica, tem sentido na imersão na prática 

quotidiana, onde se procura conhecer um lugar, um conjunto de relações e de mundos 

em movimento” (Malinowski, Cit. por Marques da Silva, 2008:91). 

Durante, sensivelmente 5 meses, fomos uma tarde por semana à Sala Infantil da 

Biblioteca Municipal de Ílhavo, onde adoptámos uma postura participante nas 

actividades preparadas pela Sala Infantil para as crianças, muitas vezes confundindo-nos 

com as próprias dinamizadoras da Sala. Procurámos acompanhar as crianças na 

realização destas actividades, mas também nas suas acções espontâneas, o que 

entendemos por “usos” das crianças da Sala Infantil. Conversámos com eles, com os/as 

seus/suas acompanhantes, e também com as dinamizadoras. Poucos foram os momentos 

em que ficávamos a observar (num canto da sala, ou numa mesa). 

Deste modo, os Registos de Observação foram, quase sempre, realizados fora do 

contexto de estudo, visto que constantemente éramos solicitados pelas crianças ou 

outros elementos presentes na Sala Infantil. Procurámos, porém, levar para a folha de 

registo um conjunto de dados que pudessem descrever as acções das crianças e as 

actividades da Sala Infantil. Procurámos ser imparciais relativamente ao observado e 

respeitar as regras do anonimato de todas as pessoas que connosco estiveram na Sala 

Infantil. 

 

b) Entrevista Semi-Estruturada 

Também como técnica privilegiada, utilizámos a entrevista semi-estruturada, 

dividida em dois campos de questionamento – caracterização sócio-demográfica e 

implicação objectiva e subjectiva, com o objectivo de dar às crianças “o à vontade para 

falarem livremente sobre os seus pontos de vista” (Bogdan e Biklen, 1994:136), como 

se fosse uma “conversa intencional” também para as crianças (Morgan, 1988, Cit. por 

Bogdan, citado por Biklen, 1994:134). 

Apesar de termos ponderado a realização de inquéritos com todas as crianças e 

acompanhantes que frequentaram a Sala Infantil nos “tempos” da nossa presença, a 

realização de entrevistas trazia outras vantagens, nomeadamente “um contacto directo 

entre o investigador e os seus interlocutores e por uma fraca directividade por parte 
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daquele” (Quivy, 1992:193), e também, porque assim “o indivíduo é convidado a 

responder de forma exaustiva, pelas suas próprias palavras e com o seu próprio quadro 

de referência, a uma questão geral (tema) caracterizado pela sua ambiguidade” 

(Ghiglione, 1993:96). 

Apesar de ser semi-directiva, e deixar alguma “liberdade” ao entrevistado para ir 

respondendo, “a entrevista é requerida pelo entrevistador e apresenta, portanto, um 

conjunto de características” (Ghiglione, 1993:72) das quais destacamos 

“aprofundamento de um campo […] que não consideramos suficientemente explicado» 

e “exploração de um domínio que não conhecemos” (idem). Por isso o nosso papel 

como entrevistadores “não consiste em modificar pontos de vista, mas antes em 

compreender os pontos de vista dos sujeitos e as razões que os levam a assumi-los” 

(Bogdan,1994: 138). 

 

c) Pesquisa Documental 

A pesquisa documental não constitui, nesta pesquisa, uma técnica privilegiada, 

mas um procedimento para compreender, sobretudo, as actividades preparadas pela Sala 

Infantil para as crianças, através da leitura de documentos oficiais (LPC) e outros 

documentos públicos (sites da internet, panfletos, catálogo de livros), reconhecendo que 

“um dos grandes desafios da prática de pesquisa documental é o grau de confiança sobre 

a veracidade dos documentos, facto que poderá ser atenuado, quando possível, através 

de análises cruzadas e triangulações com resultados de outras fontes” (Martins e 

Theóphilo, 2007:86). 

É neste sentido que, também, procurámos recolher os trabalhos que as crianças 

iam fazendo na Sala Infantil pedidos por nós e anexados (Anexo III). Apesar de tudo, 

devido a limitações de ordem técnica, não conseguimos mobilizá-los na análise de 

conteúdo, por não nos sentirmos preparadas para tal. 

 

d) “Entrevista Interactiva” 

A “entrevista interactiva” é uma designação escolhida por nós para identificar 

uma pequena intervenção que nos foi possibilitada fazer após a Hora do Conto. 

Inicialmente tínhamos previsto ocupar aquele momento com o método do Jogo 

Dramático, porém, devido às condições materiais (nomeadamente o tempo que 

tínhamos), não nos foi possível desenvolver essa actividade, limitando-se à 

“continuidade” da história, anteriormente, contada. 
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Para o fazermos, para além dos recursos materiais que utilizamos (fantoches), 

pedimos às crianças que continuassem a história a partir da sua imaginação e daquilo 

que já tinham ouvido. Conseguimos que as crianças “criassem” as suas próprias 

histórias, as suas próprias personagens, e as dinâmicas da história. 

 

e) Análise de Conteúdo 

A análise de conteúdo é o “conjunto de técnicas de análise de comunicações 

visando obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis) destas 

mensagens” (Bardin, 1977:34). É realizada através de uma série de procedimentos ou 

etapas (pré-análise, exploração do material e tratamento dos dados obtidos e 

interpretações), mas especifica-se, sobretudo, pela “descrição analítica [que] funciona 

segundo procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens” (idem). 

Esta “descrição analítica” concretiza-se através da “definição de categorias e 

definidores de categorias”, caracterizadas pela exaustividade, exclusividade, 

objectividade e pertinência, devem conduzir a uma “interpretação dialógica”, a única 

que permite, como diria Ferrarotti (1983), alcançar “o universal e o geral a partir do 

singular” configurando um espaço e um tempo de escuta atenta e empática do outro, que 

procura entender como os sujeitos apreendem o seu mundo social” (Pereira, 2003: 202). 

Também a análise de conteúdo é realizada numa linha etnometodológica na 

medida em que pretendemos “dar visibilidade a saberes, habitualmente, invisíveis nos 

processos de formação, o que o (ao nosso estudo) num interpretativismo que se pretende 

reflexivo” (idem). Para finalizar, “a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas 

possíveis para tratamento de informação previamente recolhida” (Esteves, 2006:107). 

 

Tendo em conta este “novo” aparelho metodológico e todos os percursos de 

investigação que até agora descrevemos, pensamos que o nosso trabalho de investigação 

se pode identificar como um estudo de caso, de natureza qualitativa, e por conseguinte, 

“uma abordagem empírica que: investiga um fenómeno actual no seu contexto real; 

quando, os limites entre determinados fenómenos e o seu contexto não são claramente 

evidente, e no qual são utilizadas muitas fontes de dados” (Yin Cit. por Carmo e 

Ferreira, 1998:216). Também podemos referir que se trata de “uma investigação 
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empírica que pesquisa fenómenos dentro do seu contexto real, onde o pesquisador não 

tem controlo sobre eventos e variáveis, buscando apreender a totalidade de uma situação 

e, criativamente, descrever, compreender e interpretar a complexidade de um caso 

concreto” (Martins e Theóphilo, 2007:61). 

Por fim, ainda gostaríamos de sublinhar que uma pesquisa de natureza 

qualitativa “es más adecuada para el análisis de los fenómenos complejos, para el 

estúdio de casos, para el análisis de las homologías estructurales, para poner de 

manifiesto el parentesco lógico entre fenómenos sociales, para la descripción y estudio 

de unidades naturales como organizaciones y comunidades concretas” (Pérez Serrano, 

2008:71). 
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Capítulo III – CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS E DO CONTEXTO DE ESTUDO 

 

1. Caracterização dos sujeitos e do contexto de estudo – introdução análise de 

conteúdo qualitativa 

 

Após termos descrito e justificado os nossos percursos de investigação, vamos 

dar conta daquelas crianças que se tornaram os sujeitos de investigação, caracterizando-

as em termos de dados sociodemográficos e das particularidades encontradas no período 

de recolha de dados. Também pretendemos caracterizar o contexto de investigação a 

partir, sobretudo, dos documentos oficiais e públicos submetidos a análise de conteúdo 

(Anexos I e II). Em suma, com este capítulo, pretendemos dar um “retrato” mais 

objectivo dos nossos sujeitos e contextos de estudo para, posteriormente, analisar e 

discutir os eixos da problemática desta investigação. 

 

1.1. Caracterização dos sujeitos de estudo 

Como já anteriormente referimos, o grupo de crianças que considerámos como 

amostra correspondem às crianças que mostraram alguma regularidade nas visitas à Sala 

Infantil, ainda que salvaguardamos as suas “ausências”, ou seja, o facto de estas não 

terem comparecido durante todos os sábados à tarde. Também, foram estas as crianças 

que se disponibilizaram para fazer a entrevista que tínhamos preparado e, por 

conseguinte, participaram mais activamente no desenvolvimento desta pesquisa, mesmo 

que nem todos responderam a todas as questões levantadas, ou porque não sabiam 

responder, ou porque não mostraram interesse na questão. 

Não obstante, também seleccionamos mais dois sujeitos de investigação, um 

bebé e uma avó que, tal como o resto do grupo, visitavam frequentemente a Sala 

Infantil. Apesar de ambos se terem disponibilizado para a entrevista, os dados não 

foram mobilizados para a análise de conteúdo, por duas razões: i) As respostas do bebé 

foram dadas pela mãe que o acompanha e estão implicadas nas actividades da Sala 

Infantil; ii) Não se tornou relevante as informações recolhidas a partir da entrevista feita 

a avó. 
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Quadro n.º 4 

 

Sujeitos de 

Investigação 

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Outras 

informações 

Profissão e Idade dos pais Actividades 

Favoritas 

Actividades fora da 

Sala Infantil 

MENINO, 10 anos 

4º ano (1º CEB) 

 

Não 

Respondeu 

Mãe (31 anos) Cabeleireira 

Pai (39 anos) Vendedor 

Jogar à Bola 

Ver Televisão 

 

Não Respondeu 

MENINA, 8 anos 

3º ano (1º CEB) 

 

Não 

Respondeu 

Mãe (38 anos) Operária 

Pai (35 anos) Vendedor por 

conta própria 

Desenhar 

Ver Televisão 

Aniversários 

Passear com a mãe 

Actividades da 

Escola (sarau) 

MENINO, 8 anos 

3º ano (1º CEB) 

 

IR
M

Ã
O

-IR
M

Ã
 

Mãe (37 anos) Professora 

Universitária (Aveiro) 

Pai (43 anos) Professor 

Universitário (Braga) 

Karaté 

Educação Física 

Natação 

Catequese 

Conservatório 

Trabalhos da Escola 

Brincar 

MENINA, 11 anos 

6º ano (2º CEB) 

Mãe (37 anos) Professora 

Universitária (Aveiro) 

Pai (43 anos) Professor 

Universitário (Braga) 

Natação 

Passear com a mãe 

Passear com a mãe 

Estudar para os 

testes 

MENINA, 10 anos 

5º ano (2º CEB) 

 

P
R

IM
A

S
 

Mãe (30 anos) Desempregada 

Pai (31 anos) Serralheiro 

Ginástica 

Brincar com as 

amigas 

Ouvir música 

 

Não Respondeu 

MENINA, 10 anos 

5º ano (2º CEB) 

Mãe (34 anos) Pintora 

Pai (50 anos) Engº Civil 

Dançar 

Fazer cerâmica 

 

Não Respondeu 

MENINO, 9 anos 

4º ano (1º CEB) 

 

Emigrante 

ucraniano à 

2 anos em 

Portugal 

Mãe (29 anos) Contabilista 

Pai (32 anos) Electricista 

Desporto 

Escola 

Ver filmes 

MENINO, 11 anos 

5º anos (2º CEB) 

 

IR
M

Ã
O

S
 

Mãe (35 anos) Desempregada 

Pai (38 anos) Operário 

Andebol 

Futebol 

Educação Física 

Ver filmes com o 

irmão 

MENINO, 9 anos 

2º ano (1º CEB) 

Mãe (35 anos) Desempregada 

Pai (38 anos) Operário 

Ginástica 

Escola 

 

Não Respondeu 

                                                                                                       Fonte: Elaboração Própria, 2010 
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Paralelamente a este grupo, durante o período de observação foi possível 

identificar uma média de bebés, crianças e adultos que frequentavam, mais ou menos 

regularmente, as actividades preparadas pela Sala Infantil que, ou não desejaram 

participar mais activamente no processo de recolha de dados, ou a sua presença foi 

inconstante durante o período de observação. No próximo quadro, vamos mencionar os 

dias de registos de observação e as pessoas que estavam presentes na Sala Infantil 

 

 

Quadro n.º 5 

 

E
S

P
A

Ç
O

S
 

FREQUÊNCIA DOS BEBÉS, CRIANÇAS E ADULTOS NA SALA INFANTIL 

REGISTOS DE OBSERVAÇÃO 

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

B
E

B
E

T
E

C
A

 

3B 

6A 

5B 

6A 

4B 

4A 

8B 

6A 

7B 

6A 

- 2B 

4A 

4B 

2C 

8A 

5C 

4A 

- 3B 

1C 

7A 

2B 

5C 

6A 

2B 

3C 

8A 

2B 

2C 

6A 

H
O

R
A

 D
O

 

C
O

N
T

O
 

4C 

5A 

7C 

4A 

8C 

9A 

14C 

9A 

14C 

11A 

3C 

3ª 

5C 

6A 

9C 

5A 

14C 

9A 

5C 

3A 

5C 

5A 

7C 

1B 

5A 

10C 

5A 

8C 

6A 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 5C 

6A 

8C 

6A 

4C 

6A 

16C 

9A 

14C 

3A 

4C 

3A 

5C 

9A 

10C 

6A 

15C 

9A 

- 6C 

6A 

7C 

1B 

5A 

10C 

5A 

10C 

9A 

Legenda: B (bebés); C (crianças); A (adultos)                       Fonte: Elaboração Própria, 2010 

 

A partir destes dados, induzimos um conjunto de características que são 

relevantes para a identificação da nossa amostra e, paralelamente, são importantes para 

a continuação da nossa análise de conteúdo, tendo em conta algumas conclusões que 

sublinharemos numa síntese final. 

Em primeiro lugar, compreendemos que amostra é composta por bebés, crianças 

e adultos, sendo que nesta última categoria se encontram os/as acompanhantes das 

crianças (pais, familiares), as dinamizadoras da Sala Infantil (normalmente uma pessoa) 

e a figura da investigadora (que muitas vezes participava activamente nas dinâmicas da 

Sala Infantil). 
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Em segundo lugar, articulando os quadros n.º 4 e n.º 5, percebemos que a nossa 

amostra está de acordo com a média do grupo etário que frequenta a Sala Infantil, ou 

seja, as crianças, e logo a seguir os adultos, para depois vir os/as bebés. Neste sentido, a 

partir das entrevistas que fizemos às crianças da nossa amostra, destacamos as suas 

principais características: 

i) Têm em média 10 anos de idade e frequentam o 1º CEB (a crianças mais nova 

tem 8 anos, exclusive o bebé de 3 anos, e a criança mais velha tem 11 anos); 

ii) A relação do género mostra uma paridade entre meninos (5) e meninas (4); 

iii) A maioria é acompanhada até à Sala Infantil pelos/as acompanhantes, ficando 

depois sozinhos enquanto decorrem as actividades (só 1 criança e todos/as bebés foram 

acompanhados por pais ou familiares); 

iv) Não obstante a última afirmação, há 3 pares de crianças que estabelecem 

laços familiares (2 pares de irmãos/irmãs; 1 par de primas); 

v) Todas as crianças têm actividades escolares e extra-escolares que influenciam 

a frequência das visitas à Sala Infantil; 

vi) Em relação ao grupo familiar, quase todas as crianças vive com ambos os 

progenitores (só uma menina afirmou ter os pais divorciados) que, por sua vez, podem 

encaixar-se em 4 grupos profissionais: profissões liberais – professores, contabilistas, 

engenheiros – profissões por conta de outrem – operários, empregados (indiscriminado) 

– profissões por conta própria – vendedores ou comerciantes – e, por fim, 

desempregados (2 casos). 
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Quadro n.º 6 

 

 

 

 

Actividades 

Favoritas ou 

Actividades 

realizadas fora da 

Sala Infantil 

DIFERENÇAS ENTRE MENINOS E MENINAS 

(idade e o género) 

IDADE GÉNERO 

MAIS VELHOS MAIS NOVOS MENINOS MENINAS 

- Desporto (jogar 

futebol; andebol; 

natação); 

- Entretenimento 

(ver televisão; 

passear com os 

pais; ouvir música; 

dançar; cerâmica; 

ver filmes; brincar 

com as amigas); 

- Trabalho (estudar 

para os testes) 

- Desporto (karaté; 

natação; Ginástica); 

- Entretenimento 

(ver televisão; 

desenhar, ir à 

escola; brincar; ir 

aniversários; 

dançar); 

- Trabalho (fazer os 

trabalhos da escola; 

conservatório, 

catequese); 

- Jogar futebol; 

- Jogar Andebol; 

- Fazer desporto e 

ginástica; 

- Fazer karaté; 

- Praticar natação; 

- Ver televisão; 

- Ver filmes; 

- Brincar; 

- Desenhar; 

- Ver televisão; 

- Passear com os 

pais; 

- Praticar natação; 

- Dançar; 

- Fazer cerâmica; 

- Brincar com as 

amigas; 

- Ouvir música; 

- Ir aniversários; 

                                                                                                       Fonte: Elaboração Própria, 2010 

 

Em terceiro lugar, quando pensámos a caracterização das crianças que 

constituíam amostra, para além dos dados sócio-demográficos mais gerais, pensámos 

um outro modo de identificação, muito mais próximo com um dos eixos da nossa 

problemática (“os usos das crianças na Sala Infantil”), tendo em conta a posição 

epistemológica adoptada, ou seja, estudo de caso, interpretativo e compreensivo, atento 

aos enunciados proferidos pelos sujeitos de investigação. Neste sentido, a categoria 

analítica “actividades favoritas”, mais que quantificar um determinado número de 

actividades que as crianças mais gostam de realizar, pretende traduzir as especificidades 

da infância, a partir das “vozes” deste grupo de crianças (quadro n.º 6). 

Para alargar amplitude desta análise, introduzimos, também nesta caracterização, 

algumas informações relativas à análise de conteúdo das entrevistas e registos de 

observação que, no outro momento, vamos tornar a dispor: 
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Quadro n.º 7 

Síntese analítica das Actividades realizadas pelas crianças, dentro e fora da Sala Infantil 

DENTRO DA SALA INFANTIL FORA DA SALA INFANTIL 

- Dentro da Sala Infantil: a Hora do Conto, a Bebeteca e, 

especialmente, as Actividades de Expressão Plástica; os 

jogos no computador ou simplesmente estar no 

computador (pesquisar, e-mail, messenger, explorar no 

Google); pesquisar e ler livros (ou para fazer trabalhos da 

escola ou simplesmente para “ver” os livros); ver filmes 

(por exemplo, “Barbie”, “Três Ninjas”, ou de Histórias); 

- Ainda dentro da Sala Infantil, mas sem a carga formal 

das outras actividades: brincar em grupo (com 

brinquedos ou com materiais disponíveis – puffs, livros, 

jogos); conversar com os/as amigos/as; 

- As crianças referem-se directamente a brinquedos 

como: “Barbie”, “Baloiços”, “Puzzle Bubble”, “Carros 

Telecomandados”;  

- Fora da Sala Infantil, as crianças enumeraram um 

conjunto de actividades favoritas ou outras menos 

favoritas (mas extra-escolares): “Catequese”, “Desporto” 

(natação, ginástica, futebol, andebol, dança), 

“Cerâmica”, “Brincar em Parques Infantis”, “Ir ao 

Teatro”; 

- As crianças também gostam de: passear com a mãe e 

com os pais (casal), ir a aniversários, de estar em casa a 

ver filmes e televisão ou a ouvir música, de brincar com 

brinquedos (espontaneamente); 

                                                                                                             Fonte: Elaboração Própria, 2010 

 

A relação comparativa entre os quadros n.º 6 e n.º 7 possibilita, numa primeira 

análise, interpretar que actividades realizam as crianças nos seus quotidianos, dentro e 

fora da Sala Infantil, e a implicação que outras instituições, para além da Sala Infantil, 

têm na regulação dessas mesmas actividades, nomeadamente a Escola (trabalhos da 

escola, estudar para testes, actividades escolares/sarau), a Família (passear com os pais, 

ver televisão com os pais), a Comunidade (ir á catequese, ir ao conservatório) e, por 

fim, o Desporto, na escola ou em associações desportivas (ginástica, futebol, andebol, 

dançar). 

Também podemos perceber que a partir da categoria analítica “actividades 

favoritas”, dentro e fora da Sala Infantil, existem diferenças entre mais-velhos/mais-

novos e meninos/meninas, o que de certa forma induz ao que entendemos serem as 

várias infâncias, ou seja, mesmo num grupo muito reduzido e sem características 

metodológicas para “universalizar” as conclusões, podemos interpretar que a infância e 

as crianças não são iguais, nem têm os mesmos desejos: enquanto as crianças mais-

velhas referem “ouvir música”, “fazer desporto” (específico), “estudar para os testes”, 
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as crianças mais-novas referem “brincar” (indiscriminadamente), “desenhar”, ou ainda 

(e no mesmo sentido que “estudar para testes”) “fazer os trabalhos de casa”. 

Em relação à distinção “meninos/meninas”, as principais diferenças fazem-se 

sentir, sobretudo, no tipo de actividades favoritas: a totalidade dos meninos referem 

“desporto”, “ver televisão” e “brincar” (indiscriminadamente; as meninas, além de 

referirem outras actividades, acrescentam informações a actividades que os “meninos” 

também enunciam: “brincar com as amigas”, “passear com os pais”, “dançar”, “ir 

aniversários”. Na análise destas diferenças, há uma primeira inferência que gostaríamos 

de sublinhar – o carácter mais social e socializador das crianças meninas. Na verdade, 

nas “actividades favoritas” das meninas é muito explícito a importância de “estar com 

as amigas” e, por isso, de realizar actividades que possibilitem a interacção com o par 

(p.e. “brincar com as amigas”, “ir a aniversários). 

 

1.2. Caracterização do contexto de estudo 

Como dissemos atrás, a nossa unidade de análise centra-se no Concelho de 

Ílhavo, local onde foi realizado o nosso trabalho de investigação.  

“Ílhavo é uma cidade Portuguesa com aproximadamente 17.000 habitantes, 

situada no Distrito de Aveiro, Região centro e subregião do Baixo vouga. A cidade é 

conhecida pela sua indústria de porcelana Vista Alegre. O município de Ílhavo engloba 

duas cidades: Gafanha da Nazaré e Ílhavo. Neste concelho, na localidade da Barra, 

existe um dos muitos faróis marítimos de Portugal (Farol da Barra). O Farol e Praia da 

Barra pertencem a freguesia de Gafanha da Nazaré. Já a Costa Nova pertence à 

freguesia da Gafanha da encarnação.  

O município abarca praias maravilhosas: a Barra e a Costa Nova. Também elas 

são um dos locais de excelência do município, sendo de visita obrigatória por quem 

passa na zona. As casas típicas da Costa Nova (designadas por Palheiros), caracterizam-

se por fachadas em madeira ou betão, listadas com cores vivas e alegres, alternadas com 

a cor branca.  

A cidade de Ílhavo é também conhecida pelo famoso Pão de Vale de Ílhavo, 

confeccionado de forma artesanal e cosido em forno a lenha. O Pão de Vale de Ílhavo 

tem a Pada com forma mais conhecida, mas também existe o Folar ou Pão Doce (com 

ou sem ovos) comercializado nas alturas da Páscoa. 
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Com todas estas especialidades, Ílhavo está profundamente ligado à pesca do 

bacalhau; com efeito a maioria dos capitães eram originários da, então, vila”
2
. 

 A pesca do bacalhau é um sector de actividade com uma extrema importância 

quer ao nível cultural e económica no Concelho de Ílhavo.  

 “O Concelho de Ílhavo tem uma profunda e importante relação com a Pesca, 

ancorada em razões de natureza geográfica, histórico-cultural e económica.   

 Nos tempos que vivemos, o sector da Pesca artesanal, costeira e longínqua, tem 

uma relevante importância, ao lado de um sector de indústria transformadora de 

pescado, com uma consequência de relevante impacto na geração de emprego e de 

riqueza local. (…) A actividade industrial, com cerca de 20 empresas em laboração, tem 

uma grande importância, pelo emprego e pela riqueza que gera.”
3
  

 “No Concelho de Ílhavo, e segundo os dados da Associação Industrial de Aveiro 

(AIDA), 29,3% da área é agrícola, 38,6% é urbana, 20,7% é florestal e, de área 

destinada a outros usos teremos 11,4%.  

O sector terciário abrange o maior número de sociedades do concelho. 

Quanto à indústria transformadora o maior número de empresas (1999) eram 

indústrias metalúrgicas de base e de produtos metálicos.   

A área geográfica do Concelho de Ílhavo corresponde a uma zona baixa e 

aplanada corresponde a uma zona de dunas e areais eólicas, sobressaindo como 

elementos impressionantes da paisagem os braços da Ria de Aveiro”
4
. 

Do ponto de vista cultural, social e económico, o Concelho de Ílhavo abrange 

instituições fundamentais como: a Biblioteca Municipal de Ílhavo, o Museu Marítimo 

de Ílhavo e o Centro Cultural de Ílhavo.  

Do ponto de vista educativo, “A comunidade Educativa do Concelho de Ílhavo é 

constituída por uma rede de parceiros que têm imprimido a esta importante área um 

dinamismo positivo, fomentador de boas práticas e de grande valia. Dessa rede de 

parceiros destacam-se os próprios Estabelecimentos de Ensino, os órgãos de gestão das 

escolas e agrupamentos, as associações de pais, o centro de formação de escolas do 

                                                           
2
 http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dlhavo 

3
 http://www.mutuapescadores.pt/novo/noticias.php?cat=0&id=118 

4
http://www.cmilhavo.pt/main.php?srvacr=pages_92&mode=public&template=frontoffice&lang=pt&lay

out=layout&id_page=68 
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Concelho de Ílhavo, as várias IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) com 

valências na área da educação, entre outros.  

O sistema de educação e ensino, no Concelho de Ílhavo, está suportado, do 

ponto de vista de estruturas físicas, numa diversidade de tipologia de estabelecimentos 

de ensino público e da rede particular de solidariedade social.  

No Concelho existem 15 Jardins de Infância da rede pública, 7 da rede IPSS, 20 

Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 3 Escolas do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e 

2 Escolas Secundárias com 3.º Ciclo”
5
.  

Podemos concluir que o Concelho de Ílhavo está equipado com 

estabelecimentos de ensino em todas as freguesias do Concelho, bem como com as 

IPSS‟s em todas as freguesias do mesmo.  

Para caracterizar o contexto de estudo recorremos, sobretudo, aos documentos 

oficiais e públicos da Biblioteca Municipal de Ílhavo (Anexos I e II), relativos ao seu 

enquadramento cultural, social, educativo e político, solicitados junto dos responsáveis 

pela Biblioteca e, também, no seu site da internet. Neste sentido, para caracterizar o 

nosso contexto de estudo, vamos iniciar por apresentar a Sala Infantil, enquadrada na 

Biblioteca Municipal de Ílhavo para, posteriormente, retomar a caracterização da Sala 

Infantil, enquanto contexto de Animação Sociocultural. 

Na ficha de apresentação da Sala Infantil que podemos consultar no site da 

internet, podemos ler que “a Biblioteca Municipal de Ílhavo, dispõe de um espaço 

dedicado aos mais novos com todos os ingredientes para um desenvolvimento lúdico e 

didáctico agradável”, a Secção Infanto-Juvenil onde está enquadrada, 

institucionalmente, a Sala Infantil. Apresentação contínua dizendo que “a sala está 

apetrechada de meios informáticos, televisores, leitores de DVD e VHS, e mobiliário 

adequado a actividades de expressão plástica e /ou trabalho de casa/grupo para que os 

utilizadores desta secção possam ocupar o seu tempo de uma forma agradável (…), não 

esquecendo, a Sala da Hora do Conto onde, sozinho ou em grupo, podem ser 

conseguidos momentos deliciosos”. 

Fisicamente, a Sala Infantil é constituída por “cores muito apelativas, pelos seus 

coloridos puffs que proporcionam um conforto inigualável quer às crianças e jovens, 

                                                           
5
 http://www.cme.cm-ilhavo.pt/ComunidadeEducativa/tabid/54/Default.aspx 
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quer aos adultos que, eventualmente, os acompanham; a sua porta isola esta sala do 

restante espaço permitindo, assim, criar um clima de intimismo entre quem conta o 

conto e as crianças (…)”. Por fim, importa sublinhar que “tendo em conta as diferentes 

faixas etárias, esta sala foi, especialmente, organizada de forma a responder às 

necessidades de todos, subdividindo-se em: Bebeteca reservada a bebés dos 0 aos 3 

anos desde que acompanhados por um adulto; Secção infantil que se destina a crianças 

dos 3 aos 11 anos; Secção juvenil destinada aos mais crescidos, dos 11 aos 15 anos; 

Sala da Hora do Conto”
 6

. 

                                                           
6
 http://www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt/PortalWeb/, visitado durante o mês de Julho de 2010 

http://www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt/PortalWeb/
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Fotografias 1 e 2                        

                                              

                                                                   Fonte: http://www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt/PortalWeb/ 

     

 

As fotografias, também elas retiradas do site da internet da Biblioteca Municipal 

de Ílhavo, servem de base à construção de uma representação mais segura da Sala 

Infantil, que gostaríamos de juntar com algumas expressões por nós usadas nos registos 

de observação: “as crianças encontram-se espalhadas pela sala”, “as crianças deitaram-

se nos colchões cor-de-laranja que estão na Bebeteca”, “os bebés (…) pegam nos 

diversos brinquedos existentes na Bebeteca”, “(…) pegando nos diversos fantoches que 

se encontravam arrumados numa caixa enorme com a forma de um sapo verde”, 

“sentam-se nos puff‟s que estavam na sala e começam a brincar com eles”, “(…) estão 

deitadas no chão em cima dos puffs em forma de tartaruga e crocodilo (…) e borboleta” 

(apêndice I, RO nº 4; 7; 8; 9; 13). 

Para além dos espaço físico, a Sala Infantil também é caracterizada por um 

conjunto de actividades que prepara para às crianças que a visitam, acompanhadas dos 

seus pais, familiares e educadores/as, estruturadas a partir do projecto cultural, social e 

educativo “Ler para Crescer: Biblioteca Municipal de Ílhavo, que podem ser resumidas 

em: Hora de Conto; Oficinas de Expressão Plástica e Literária; Oficinas de Exploração 

Sensorial; Oficinas de Expressão Corporal” (Anexo II). Estas actividades, durante o 

período de observação e registo (ao sábado à tarde), organizavam-se numa lógica atenta 

às especificidades das crianças, população-alvo, de cada actividade (bebés e crianças): i) 

Em primeiro lugar, as actividades de leitura e de expressão para os bebés na Bebeteca; 

ii) Em segundo lugar, as actividades de leitura e de expressão para as crianças na Hora 

do Conto (apêndice I). 

http://www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt/PortalWeb/
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Fotografias 3 e 4 

 

                                                                 Fonte: http://www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt/PortalWeb/     

 

                                                                                                                   

Não obstante a caracterização física da Sala Infantil, a Biblioteca Municipal de 

Ílhavo, onde a Sala se enquadra institucionalmente, assume (como já referimos) um 

projecto cultural, social e educativo, “Ler para Crescer: Biblioteca Municipal de 

Ílhavo”, que merece a nossa atenção e foi objecto de análise de conteúdo: 

 

 

 

Quadro n.º 8 

 
Eixos de análise do projecto “Ler para Crescer: Biblioteca Municipal de Ílhavo” 

Sentidos de 

Acção 

Objectivos 

Específicos 

População Alvo Metodologias e 

Organização 

Finalidades Actividades e 

Outras Ofertas 

                                                                                                      Fonte: Elaboração Própria, 2010 

 

No primeiro eixo de análise, “Sentidos de Acção”, pretendeu-se compreender 

que linhas de força guiam a Biblioteca Municipal que, confrontando com os nossos 

registos de observação, estruturam as actividades que são preparadas pela Sala Infantil, 

nosso contexto de estudo, para as crianças. Distinguimos 5 sentidos de acção: 

i) O “sentido educativo” das actividades da Sala Infantil, tendo em conta a 

“aposta em experiências e actividades que ajudem a criança a desenvolver essa 

aprendizagem da leitura, através de espaços e tempos onde as crianças falem e ouçam 

falar, brinquem com sons e imagens, participem em novas experiências e falem sobre 

elas, explorando diferentes tipos de materiais impressos” (anexo I, LPC, p. 2). Durante 

o período de recolha de dados, fomos registando “episódios” que confirmam este 

http://www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt/PortalWeb/
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“sentido de acção”: “o livro de histórias que as crianças ouvem, tem objectos para as 

crianças apalparem e reconhecerem as texturas”, “esta actividade pretendeu incutir nas 

crianças o sentido de responsabilidade”, “a contadora de história convida os bebés a 

tocarem nos livros e a mexerem nas suas imagens”, “cada criança coloca a figura na 

árvore de natal, seguindo a ordem que a contadora propõe”, “a contadora dialogo com 

as crianças sobre a época que estão a viver” (apêndice I, RO 1; 4; 8; 9; 10); 

ii) O “sentido parental”, tendo em conta o envolvimento que a Sala Infantil 

pretende para os pais e/ou outros/as familiares dos bebés e das crianças, descrito da 

seguinte forma: “pretendemos envolver as famílias, nomeadamente os Pais, assumindo 

a Biblioteca o papel de educador e sensibilizador para esta área tantas vezes descurada” 

(anexo I, LPC, p. 2). Tal como o primeiro sentido, também neste pudemos inferir da 

observação que fizemos ao “sábado à tarde” na Sala Infantil. Várias vezes, os pais e/ou 

outros/as familiares eram mobilizados para participarem com os/as filhos/as nas 

actividades da Sala: “as crianças pedem ajuda aos seus pais para realizarem actividade”, 

“a mãe tira o livro das mãos do filho porque ele estava a distrair-se”, “ os avós 

colaboram com os netos na actividade inter-geracional”, “a contadora entrega aos pais 

os materiais para usar na actividade de expressão plástica”, “os pais trocam ideias entre 

si sobre assuntos relacionados com a paternidade e a educação dos/as filhos/as” 

(apêndice I, RO nº 3; 5; 7; 8; 11). 

iii) O “sentido psicológico”, na medida em que a Sala Infantil assume uma 

determinada representação da importância da leitura, afirmando que “criança começa a 

realizar experiências com a linguagem desde os primeiros meses de vida até ao 

momento em que adquire total competência linguística, desenvolvendo motivação para 

a escrita e leitura” (anexo I, LPC, p. 2); 

iv) O “sentido sociológico” que, também se subentende dos discursos do 

projecto em análise: “A capacidade de ler é uma aquisição cultural e fortemente 

determinada pelo contexto social em que a criança se desenvolve” (anexo I, LPC, p. 2); 

v) O “sentido técnico-profissional” que reconhece um novo grupo profissional 

com as qualificações necessárias para desenvolver as actividades propostas e, por 

conseguinte, acrescentar novas metodologias: “pretendemos envolver Educadores e 

Técnicos de Animação porque vivemos em sociedades de mutações sócio-culturais 

constantes e de consumos culturais muito oscilantes” (anexo I, LPC, p. 2). 

Os três últimos sentidos – “psicológico”; “sociológico”; “técnico-profissional” – 

não foram objecto de registo de observação, muito embora sejam explícitos no projecto 
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em análise, porque se constituem, mais como um discurso que guia uma prática, essa 

sim, visível aos nossos olhos. Deste modo, pensamos que os três últimos sentidos são 

transversais aos primeiros dois que, além de um discurso, também se materializam 

como uma prática da Sala Infantil. Um dos panfletos presentes na Sala Infantil com 

objectivos informativos e publicitários é significativo para perceber a relação que os 

últimos sentidos têm com os primeiros (anexo II): o panfleto em questão, retomando 

alguns dos “sentidos de acção” da Biblioteca Municipal de Ílhavo e, por conseguinte, da 

Sala Infantil, configura uma “lição” de educação parental sobre o modo como os pais 

e/ou outros/as familiares devem “educar” os/as filhos/as à leitura. 

No segundo e quinto eixos de análises, respectivamente “Objectivos 

Específicos” e “Finalidades”, pretendeu-se compreender como os “sentidos de acção” 

eram concretizados em termos de metas a alcançar, na tentativa de responder à questão 

“onde se quer chegar com aqueles sentidos de acção”. Como a resposta está bastante 

clara no texto do projecto. Citemos, 

São objectivos específicos: 

“Estimular na criança o gosto pelos livros; Fazer descobrir os livros a crianças 

que ignoram a sua existência; Iniciar a criança no mundo das histórias, dos livros 

e das bibliotecas; Fomentar os hábitos de leitura nas crianças e desenvolver a sua 

curiosidade e sensibilidade; Aproximar a Biblioteca das crianças; Potenciar nas 

crianças, através da leitura e de todas as actividades a ela inerentes, as suas 

capacidades imaginativas e criativas; Oferecer acompanhamento aos pais e 

educadores relativamente aos livros mais adequados a cada faixa etária; 

Envolver as crianças, pais e educadores na aprendizagem da leitura; Incentivar o 

uso de diferentes materiais e formas de interacção com o livro (nomeadamente 

através de jogos e música); Estimular actividades de leitura em casa, 

incentivando o empréstimo domiciliário junto dos pais” (anexo I, LPC, p. 3); 

e são finalidades, 

“ter impacto nas competências adquiridas pelas crianças envolvidas no projecto, 

não só em termos da sua leitura, mas também no seu manuseio e nos contactos 

que com eles estabelece; acompanhar grupos de crianças ao longo da 

escolaridade para que se mostrem motivadas para a leitura, assim como os seus 

familiares; disponibilizar documentação aos jardins-de-infância sobre o contacto 

com os livros e sobre a leitura” (anexo I, LPC, p. 4). 
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Por fim, o quarto eixo, “Metodologias e Organização”, regula o terceiro e sexto 

eixos, respectivamente “População-Alvo” e “Actividades e Outras Ofertas”, que já 

tivemos ocasião de apresentar e caracterizar. Porém, o eixo da “Metodologia e 

Organização” fornece dados importantes para a caracterização do nosso contexto de 

estudo, nomeadamente a relação que está prevista entre a Escola, a Família e a Sala 

Infantil. Citemos: 

“o projecto deverá ser desenvolvido em três fases distintas, de acordo com os 

anos lectivos a decorrer (…) com grupos constituídos em média por 20 crianças 

(…). Estas sessões serão sempre realizadas no período da manhã e dinamizadas 

pelas Técnicas de Animação da Biblioteca, que se deslocam aos jardins-de-

infância duas vezes por mês [sendo que as escolas levam à Sala Infantil os seus 

alunos]. Prevê-se uma visita ao espaço para dar a conhecer a Biblioteca e o seu 

funcionamento, seguida de uma actividade relacionada com livros (…). As 

mesmas sessões são sempre reproduzidas aos sábados para que os pais e 

educadores possam participar. As acções de sensibilização e formação serão 

realizadas na Biblioteca (…) em horário pós laboral durante a semana e aos 

sábados” (anexo I, LPC, p. 4). 

 

Em jeito de síntese, pensamos que a caracterização deste espaço vai de encontro 

com o que diz Domingos Sá: 

“A Biblioteca Infantil não é apenas um local de leitura: é um espaço pedagógico 

multivariado (…) por vezes alternativa do espaço escolar ou do espaço familiar 

(…). A par dos espaços dedicados a actividades criativas e recriativas, deverá 

existir equipamento tecnológico capaz de transformar a biblioteca num pequeno 

mundo natural e humano onde a criança encontra os meios necessários à sua 

formação-informação sem um grande dispêndio intelectual, seja através de 

aparelhos de televisão e de vídeo, seja por equipamentos de som e 

computadores” (Sá, 1994:14; 68). 
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Capítulo IV - ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

1. Introdução análise de conteúdo das “práticas” e “usos” das crianças na Sala 

Infantil e sua importância num contexto de Animação Sociocultural 

 

Como já tivemos ocasião de referir, os nossos percursos de investigação não 

foram lineares, e por conseguinte, também amplitude e objectivos de investigação se 

foram alterando. Na verdade, aquando da construção dos quadros analíticos que 

apoiaram a análise de conteúdo qualitativa, tomámos consciência da ausência de 

dimensões de análise que, inicialmente, tínhamos projectado (a representação educativa 

que as crianças têm da Sala Infantil; a representação das Técnicas de Animação sobre 

Animação Sociocultural). 

Neste sentido, a nossa análise centrou-se, somente, em dois eixos relativos às 

acções das crianças dentro de um contexto específico de Animação Sociocultural, como 

o é a Sala Infantil. Deste modo, também já mencionámos, que nos consciencializamos 

que estas acções não só espontâneas, originárias da vontade individual de cada criança 

que frequenta a Sala, mas também são acções estruturadas pela própria dinâmica da Sala 

Infantil e, como percebemos através da caracterização do contexto de estudo, definidas 

institucionalmente no projecto “Ler para Crescer: Biblioteca Municipal de Ílhavo”. 

Esta divisão deu origem às duas principais categorias da nossa análise de 

conteúdo, as “práticas” das crianças na Sala Infantil e os “usos” das crianças na Sala 

Infantil. Passemos a explicar. 

A primeira categoria, as “práticas” das crianças na Sala Infantil diz respeito às 

actividades preparadas pela Sala Infantil, onde participam as crianças e seus pais e/ou 

outros/as familiares, e cuja acção das crianças não é espontânea, ou seja, não é uma 

opção individual de cada criança, mas o resultado de uma “ordem” que, não sendo 

normativa”, acaba por corresponder, através de outros dispositivos que não a obrigação, 

às motivações das crianças. Queremos com isto dizer que, apesar de considerarmos as 

“práticas” das crianças dentro da Sala Infantil como aquelas actividades preparadas pelo 

mundo adulto para elas e, por conseguinte, obrigatórias para quem (naquele tempo e 

espaço) frequente a Sala Infantil, isto não significa que as crianças não participem nelas 

com uma motivação individual. 

Para nós, as “práticas” das crianças na Sala Infantil vão muito ao encontro 

daquilo que são metodologias de Animação Sociocultural e, como vimos no 
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enquadramento teórico, de Animação Socioeducativa, exteriores à escola, mas que com 

esta partilham determinadas características: 

i) Têm componentes, assumidamente, educativos e culturais, e deste modo, uma 

mensagem moratória, um sentido psicológico e sociológico de desenvolvimento 

de capacidades e competências específicas (leitura, expressão corporal, e outras 

já referidas); 

ii) Existe um corpo de responsáveis (Técnicas de Animação) que tem como 

função dinamizar a Sala Infantil e as suas actividades e, simultaneamente, gerir 

as acções das crianças, através de um código de conduta, estabelecido como 

regras de funcionamento (anexo I, LPC, p. 2); 

iii) Assume, implícita e explicitamente, uma representação escolar e escolarizada 

da criança e da infância, dividindo-a em escalões ou “ciclos”, consoante os graus 

lectivos que frequentam, que, porém, não está muito presente no 

desenvolvimento das actividades, ou seja, é possível encontrar crianças na 

Bebeteca que não constituem a sua população-alvo; 

iv) A relação assumida no projecto “Ler para Crescer” entre a Família, a Escola 

e Sala Infantil tem intenções mais próximas das finalidades escolares que, 

aquelas que alguns autores (cf. Domingos Sá, 1994) definem para contextos de 

Animação Sociocultural. 

 

Durante o período de observação, fizemos alguns registos que apontam para 

estes sentidos de “práticas” das crianças na Sala Infantil: “esta é uma história de cariz 

educativo com reconhecimento de cores, com objectivo de perceber que misturar duas 

cores pode originar uma terceira” (apêndice I, RO n.º 1), “as crianças hoje não 

estiveram muito interessadas em consultar livros, a fazer jogos educativos, nem a 

requisitar o material didáctico” (apêndice I, RO n.º 7), “actividade consiste na 

construção de um relógio, e as crianças conversam umas com as outras sobre o lugar 

correcto dos números” (apêndice I RO n.º 9), “a contadora de histórias chega à sala e 

repreende duas meninas dizendo que já tinham idade para ser crescidas” (apêndice I, 

RO n.º 11), “a contadora de histórias, interrompe a história, para perguntar em que 

época cai neve e, desta forma, introduzir o tema das estações do ano” (apêndice I, RO 

n.º 11), “a contadora de histórias começa por mostrar as imagens da história, para 

explicar o que são formas geométricas” (apêndice I, RO n.º 13). 
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A segunda categoria, os “usos” das crianças na Sala Infantil, pretende 

objectivar o conjunto de acções das crianças, cuja motivação, não pode ser induzida 

somente da “obrigação” das actividades preparadas pela Sala Infantil, mesmo 

reconhecendo que a realização destas actividades também pode ser considerada como os 

“usos” das crianças na Sala Infantil, na medida em que as motivações individuais de 

cada criança se cruza com as intenções culturais, sociais e educativas da Sala Infantil; a 

partir das observações que fomos realizando no contexto de estudo, percebemos que as 

crianças têm consciência da importância das actividades relacionadas com a Hora do 

Conto, Bebeteca e Actividade de Expressão, ainda que nem sempre seja seu objectivo 

participar nelas, ou seja, “obedecer” ao programa “restrito” da Sala Infantil. 

Não sendo construída a priori, esta categoria foi emergindo de um conjunto de 

acções das crianças que, enquadradas no espaço físico da Sala Infantil e mobilizando os 

seus recursos (p.e. o computador, os DVDs, os Jogos, os Brinquedos), não estavam só 

de acordo com as finalidades previstas no projecto “Ler para Crescer” e, por isso, numa 

primeira análise, eram oriundas das motivações intrínsecas das crianças. O termo “usos” 

prevê uma “amplitude” da acção cujas estruturas podem, ou não, ser importantes para a 

execução dessa mesma acção. Neste sentido, esta categoria tem como finalidade última 

dar conta dos comportamentos (que nós chamamos de acções, como mais à frente 

explicaremos) que as crianças têm, dentro da Sala Infantil, mas que são inferidos das 

“subjectividades” das crianças em detrimento das “objectividades” (retomaremos esta 

distinção no próximo momento). 

Deste modo, e como já referimos, houve observações que nos levaram à 

construção desta categoria e que, mesmo antes de a operacionalizarmos, gostaríamos de 

apresentar, a partir de alguns registos de observação: “outras crianças, convidadas a 

assistir à Bebeteca, preferiram ficar na Sala Infantil a ler livros, a jogar computador, a 

fazer jogos didácticos” (apêndice I, RO n.º 1), “as crianças encontram-se espalhadas 

pela sala, irrequietas” (apêndice I, RO n.º 4), “cada criança, à sua maneira, respondeu o 

que entendia pelo título, surgindo diferentes respostas” (apêndice I, RO n.º 5), “ao longo 

da história, um menino decidiu pegar na mochila dele, tirar um livro, e começar a 

visualizar as imagens” (apêndice I, RO n.º 5), “um menino saiu da Bebeteca para ir 

brincar sozinho” (apêndice I RO n.º 6), “os bebés dispersam-se da história, pegando nos 

diversos brinquedos existentes na Bebeteca” (apêndice I, RO n.º 8), “cada crianças 

decorou o Pai Natal à sua maneira, utilizando os diversos materiais” (apêndice I, RO n.º 

8), “enquanto aguardam pela contadora de histórias, as crianças conversam entre si 
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sobre variados assuntos” (apêndice I, RO n.º 9), “um bebé pega num fantoche e vira-se 

para a mãe dizendo, várias vezes, „olá‟, „olá‟, „olá‟” (apêndice I, RO n.º 11), “algumas 

crianças já acabaram actividade e pedem à dinamizadora para a fazer outra vez, e uma 

menina que também já tinha repetido, pede para ir ao computador” (apêndice I, RO n.º 

11), “uma menina acabou a actividade, e pediu para tirar fotografias” (apêndice I, RO 

n.º 12). 

 

1.1. Das categorias às sub-categorias: processo de objectivação 

Como fomos referindo, as duas categorias mencionadas não são construídas a 

priori, mas emergem das observações que fomos fazendo durante a “estadia” na Sala 

Infantil ao sábado à tarde. Percebemos que as acções das crianças, dentro de um 

contexto de Animação Sociocultural, enquanto contexto cultural, social e educativo, 

podem ser ou uma “prática” das actividades previstas pela Sala Infantil, ou um “uso” 

destas mesmas actividades ou dos outros recursos que a Sala disponibiliza (ver 

caracterização do contexto de estudo). 

Porém, também percebemos que não podíamos “objectivar” estes dois tipos de 

acções a partir de duas categorias gerais que, de certa forma, podiam correr o risco de se 

contradizer demasiado ou, pelo contrário, de se complementarem reciprocamente, sendo 

difícil, senão impossível, distinguir as “práticas” dos “usos”. Por conseguinte, já no 

âmbito da “nova” problemática e da “inovação” metodológica, construímos um guião 

(apêndice II) para uma entrevista que se pretendeu semi-estruturada para poder ser 

exequível em forma de diálogo, onde sublinhamos dimensões “questionáveis” às 

crianças que representavam, separadamente, ambas as categorias. Retomando o quadro 

n.º1 e o quadro n.º 2, construímos este quadro, onde pretendemos apresentar as duas 

categorias principais e as sub-categorias que ajudam a objectivar as primeiras: 

 

Quadro n.º 9 
Categorias vs Sub-categorias 

As “práticas” das crianças na Sala Infantil Os “usos” das crianças na Sala Infantil 

Actividades 

da Sala 

Infantil 

para as 

crianças 

O 

conhecimento 

da Sala 

Infantil pelas 

crianças 

O papel da 

família no 

interior da 

Sala 

Infantil 

Actividades 

das 

crianças na 

Sala 

Infantil 

Actividades 

favoritas das 

crianças, dentro 

e fora, da Sala 

Infantil 

Representações 

das crianças 

sobre o espaço 

da Sala Infantil 

Projecções das 

crianças para 

“outra” Sala 

Infantil 

                                                                                                     Fonte: Elaboração Própria, 2010 
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Com estas sub-caterogias, cuja denominação se tornou, para nós, difícil de fazer, 

deixando por “extenso” o que pretendíamos “introduzir” em cada uma delas, tornou-se 

mais objectivo o que entendíamos por “práticas” e “usos” das crianças dentro da Sala 

Infantil, e também, a forma “empírica” de chegar até elas. Ou seja, percebemos a partir 

do quadro n.º 9 que para perceber as categorias há que fazer um caminho de conhecer 

que acções, mais objectivas – no caso das “práticas” – ou mais subjectivas – no caso dos 

“usos” – que são, efectivamente, muito mais importantes e relevantes nas dinâmicas 

internas da Sala Infantil. Queremos com isto dizer que, do nosso ponto de vista, as 

categorias “práticas” e “usos” são teoricamente relevantes, mas não são, directamente, 

“extraídas” do campo empírico. Passemos a explicar como as sub-categorias suportam 

as categorias, e o cruzamento entre ambas. 

O primeiro grupo de sub-categorias, relacionadas com a categoria as “práticas” 

das crianças na Sala Infantil, procura objectivar aquilo que são acções concretas das 

crianças dentro da Sala Infantil, e a presença do mundo adulto na concretização dessas 

mesmas acções, nomeadamente, as dinamizadoras da Sala Infantil e a Família da 

crianças. Neste sentido, dividimos esta categoria em 4 sub-categorias: 

i) “Actividades da Sala Infantil para as crianças” corresponde à sub-categoria 

que explora que tipo de actividades as crianças realizam dentro da Sala Infantil, e o 

modo como as suas dinamizadoras as prepararam e interagem com as crianças na 

realização dessas mesmas actividades. Também pretende objectivar as estruturas das 

acções das crianças e, por conseguinte, compreender que mecanismos e metodologias 

são utilizados na Animação Sociocultural e as suas intenções. Neste sentido, a 

caracterização da Sala Infantil é um capítulo a mobilizar para análise desta sub-

categoria; 

ii) “O conhecimento da Sala Infantil pelas crianças” é uma das sub-categorias 

mais “marginais” desta análise de conteúdo e cujos termos de enunciação podem levar a 

outras interpretações. Com esta sub-categoria pretendemos conhecer as modalidades de 

apresentação da Sala Infantil às crianças, “como conheceram a Sala Infantil”, e também 

quem são os/as acompanhantes das crianças, não só aqueles/as que a levam à Sala 

Infantil, como aqueles/as que ficam na Sala Infantil. A objectivação que se pretende 

com esta sub-categoria diz respeito ao grau de “mobilidade” das crianças dentro da Sala 

Infantil e o modo como pode determinar as “práticas” das crianças dentro da Sala 

Infantil. Simultaneamente, a análise desta sub-categoria “fornece” informações 

relevantes para perceber quais são os “canais publicitários” das actividades extra-
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escolares ou, como neste caso particular, de um contexto de Animação Sociocultural 

dedicado, fundamentalmente, à infância; 

iii) “O papel da família no interior da Sala Infantil” é a sub-categoria que 

pretende explorar a importância que a presença da família tem na construção das 

“práticas” das crianças na Sala Infantil, na medida em que pais e outros/as familiares 

são convidados/as a participar nas actividades que as crianças realizam e, de certa 

forma, como veremos, a responsabilizarem-se pelo “bom comportamento” dos seus/suas 

filhos/as, através da monitorização constante das crianças. Esta sub-categoria aparece 

muito próxima da anterior, na medida em que é a família (pais, avós, tios, primos, etc.) 

a principal “agência” de mobilidade das crianças em direcção e dentro da Sala Infantil, 

ou seja, é sobretudo a família que está responsável por “levar, acompanhar e buscar” a 

criança à Sala Infantil;  

iv) “Actividades das crianças na Sala Infantil” é a principal sub-categoria do 

grupo da categoria das “práticas” e que, de certa forma, faz a mediação com o grupo da 

categoria dos “usos” na medida que, como já referimos, as actividades realizadas pelas 

crianças realizam dentro da Sala Infantil, e por ela preparadas, podem, na representação 

das crianças, constituir um “uso”; ou seja, apesar de, enquanto investigadora, 

percebermos que as crianças realizam determinadas actividades porque são 

“determinadas” para tal, ou porque os pais e outros/as familiares incentivam, as 

actividades mostram-se significativas, as condições de realizam aproximam-se muito 

das motivações das crianças. Esta sub-categoria associa-se analiticamente à primeira, na 

medida em que, no período de observação, percebemos que as actividades das crianças 

dentro da Sala Infantil cruzam-se com as actividades que a Sala Infantil prepara para 

elas, mas não só: a título de exemplo, “brincar com os fantoches” (apêndice I, RO n.º11) 

é uma actividade que a Sala Infantil prepara para as crianças, porque disponibiliza os 

recursos materiais para tal, mas cuja acção das crianças é espontânea e não determinada 

por uma ordem superior (da família, da dinamizadora). 

 

O segundo grupo de sub-categorias está relacionado com a categoria os “usos” 

das crianças na Sala Infantil, e procura objectivar as acções, objectivas e subjectivas 

(mas sobretudo estas últimas), das crianças dentro da Sala Infantil. Deste modo, para 

conseguir perceber esta categoria, encontrámos 3 sub-categorias que ajudam neste 

processo: 
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i) “Actividades favoritas das crianças, dentro e fora, da Sala Infantil”: com esta 

sub-categoria procurámos saber quais são as actividades que as crianças têm, dentro e 

fora, da Sala Infantil com que se identificam mais, as que “mais gostam” e cuja 

realização não é, necessariamente, imposta, ou seja, a criança realiza livremente e com 

uma “motivação espontânea”, tendo em conta que encontra sentidos e significâncias 

dessa actividade para a sua “vida”. Esta sub-categoria, tal como a “Actividades das 

crianças na Sala Infantil”, é mediadora entre o mundo objectivo das actividades 

realizadas pelas crianças e a sua preferência, ou melhor, o seu “favoritismo”. É, 

sobretudo, o “favoritismo” de uma actividade em relação à outra que nos diz muito 

sobre o que já explicámos ser os “usos” das crianças na Sala Infantil; 

ii) “Representações das crianças sobre o espaço da Sala Infantil”: esta sub-

categoria, tal como a próxima, pretende entrar no mundo subjectivo das representações 

das crianças sobre o espaço da Sala Infantil, para desta forma compreender como 

representam as crianças um contexto de Animação Sociocultural, especificamente a 

Sala Infantil, e como isso pode ou não ser objectivado em termos de “usos” das 

crianças. A construção desta sub-categoria acabou por surgir de uma “curiosidade” da 

investigadora em relação às percepções que as crianças, por vezes, iam manifestando 

durante os “sábados de tarde”. Essas percepções surgiam de forma espontânea sobre um 

ou outro acontecimento emergente e, nem sempre, foi possível registar. Por isso, 

durante as entrevistas fizemos, directamente, a pergunta o que pensas da Sala Infantil a 

fim de compreender como representam as crianças um contexto de Animação 

Sociocultural específico; 

iii) “Projecções das crianças para “outra” Sala Infantil”: tal como a última 

sub-categoria, também esta pretende entrar no mundo subjectivo das crianças sobre a 

Sala Infantil, mas com a diferença que, nesta sub-categoria, se pede à criança para o 

objectivar em termos de mudanças concretas para a Sala Infantil, na procura de 

compreender o “ideal” de Sala Infantil ou contexto de Animação Sociocultural. Esta 

sub-categoria foi a única a ser construída a partir de uma questão específica feita 

durante a entrevista com as crianças e seus/suas familiares que, apesar de estar 

previamente pensada, não tínhamos como intenção mobilizar, ainda que a resposta à 

questão relativa à última sub-categoria – o que pensas da Sala Infantil – levou sempre a 

outra questão – o que mudarias. 
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Para finalizar esta “explicação”, gostaríamos de chamar atenção para as últimas 

duas sub-categorias, tendo em conta a amplitude institucional que podem ter: apesar de 

serem pensadas por nós as questões relativas às sub-categorias, sempre tivemos a 

consciência que as suas respostas também tinham um impacto significativo na avaliação 

das dinâmicas da Sala Infantil. Ou seja, quando perguntamos aos principais “utentes” da 

Sala Infantil o que acham sobre ela e o que nela mudariam, estamos a entrar dentro de 

um campo de análise que não diz respeito somente aos “usos” das crianças, mas 

também aos “usos” da Sala Infantil. Neste sentido, sublinhamos com toda ética 

necessária à investigação científica que, conscientes desta amplitude, a nossa intenção 

era perceber como “desenhariam” as crianças um contexto de Animação Sociocultural, 

a partir de uma experiência que elas já tinham, as actividades na Sala Infantil. 

Neste sentido, gostaríamos de referir que a nossa intenção com estas duas sub-

categorias não é fazer uma avaliação das actividades da Sala Infantil a partir das 

“opiniões” das crianças. Veremos que, nem sequer os conteúdos empíricos dão dados 

suficientes para esse trabalho teórico, mas também não quisemos criar confusão entre 

uma análise sobre as acções das crianças e um outro tipo de trabalho de natureza mais 

avaliativa, na qual se mobilizam os utentes para perceber os “prós e os contras” de um 

determinado espaço e sua estrutura. Nos próximos capítulos daremos conta da análise 

de conteúdo destas sub-categorias para, posteriormente, finalizarmos com a síntese 

crítica em torno das categorias principais da análise de conteúdo. 
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2. As práticas das crianças e as suas expressões objectivas na Sala Infantil: 

primeiro triângulo estrutural Sala Infantil/Crianças/Família 

 

Neste ponto, vamos dar conta do modo como objectivámos a primeira categoria, 

as “práticas” das crianças na Sala Infantil, a partir da construção de sub-categorias que 

foram emergindo durante o período de recolha de dados. “Como conhecem as crianças 

a Sala Infantil e quem as acompanha? Que actividades realizam as crianças e que 

actividades prepara a Sala Infantil? Qual o papel dos pais e dos/as familiares dentro 

da Sala Infantil?” São algumas das questões que pretendemos responder, a fim de 

conhecer as “práticas” das crianças. 

 

Quadro n.º 10 
Categorias vs Sub-categorias 

As “práticas” das crianças na Sala Infantil 

Actividades da Sala 

Infantil para as crianças 

O conhecimento da Sala 

Infantil pelas crianças 

O papel da família no 

interior da Sala Infantil 

Actividades das crianças 

na Sala Infantil 

                                                                                                                     Fonte: Elaboração Própria, 2010 

 

2.1. Como conhecem as crianças a Sala Infantil e quem as acompanha 

A análise de conteúdo dos registos de observação e das entrevistas, mostraram 

que a grande maioria das crianças conheceu a Sala Infantil através dos pais ou outros/as 

familiares (avó ou irmão): “vim a saber pela minha avó que era uma biblioteca” 

(apêndices II, ENT n.º 1), “foi a minha mãe. Ela costumava vir aqui e quando viemos 

para cá viver, ela veio mostrar-nos a Biblioteca” (apêndices II, ENT n.º 4), “passei aqui 

com os meus irmãos e vi a Biblioteca” (apêndices II, ENT n.º 9). Porém, não só os 

familiares, a escola também tem um papel importante na apresentação da Sala Infantil 

ao grupo das crianças; pelo menos três crianças (duas delas são primas) disseram que foi 

com a escola que conheceram a Sala Infantil: “já vim à Biblioteca com a minha turma” 

(apêndices II, ENT n.º 2), “foi com a escola primária que vim cá a primeira” (apêndices 

II, ENT n.º 5), “eu já cá vim algumas vezes com a minha escola” (apêndices II, ENT n.º 

6). Por fim, duas crianças (irmãos) responderam que tinham conhecido através de 

amigos: “O meu irmão quando viu isto a ser construído, passado uns dias houve uns 

amigos que comunicaram que aquilo era uma Biblioteca” (apêndices II, ENT n.º 8). 

Na medida em que uma das regras de funcionamento da Sala Infantil é que as 

crianças sejam acompanhadas pelos pais e/ou outros familiares que, por elas, se 

responsabilizem, e reconhecendo através dos registos de observação que todos/as os/as 
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bebés eram acompanhados, mas que no caso das crianças não era assim perguntamos-

lhes quem as acompanha, tendo em conta três movimentos: levar e ficar na Sala 

Infantil, e depois ir buscar. Mobilizando as respostas integrais a esta questão e à última 

(quem deu a conhecer), encontrámos três relações importantes: 

i) Existe uma relação entre quem dá a conhecer a Sala Infantil e quem 

acompanha as crianças (levando, ficando e buscando): “foi a minha avó que me 

trouxe cá… avó foi para os livros e eu vim para o espaço infantil” (apêndices II, 

ENT n.º 1), “foi a minha mãe que nos deu a conhecer (…) e ela vem connosco à 

Hora do Conto” (apêndices II, ENT n.º 4), “o meu irmão quando viu isto a ser 

construído, passado uns dias houve uns amigos que comunicaram que aquilo era 

uma Biblioteca. O meu irmão começou a vir para aqui, mas agora só vimos 

nós…” (apêndices II, ENT n.º 8), “passei aqui com os meus irmãos e vi a 

Biblioteca, e agora costumo vir para a Biblioteca com os meus irmãos” 

(apêndices II, ENT n.º 9); 

ii) Apesar de muitas crianças serem acompanhadas até à Sala Infantil, os/as 

seus/suas acompanhantes nem sempre ficam para participar nas actividades e, 

implicitamente ou explicitamente, o trabalho dos pais e/ou familiares é a 

justificação: “normalmente é a minha mãe que me deixa aqui e depois fico 

sozinha na Biblioteca. Uma vez a minha mãe foi limpar um apartamento a uma 

senhora e eu fiquei na Biblioteca sozinha” (apêndices II, ENT n.º 2), “o meu pai 

trabalha dia e noite e não pode vir, o meu irmão às vezes porta-se bem, por isso 

venho sozinha à Biblioteca, ou com a minha mãe, mas hoje vim com a minha 

prima” (apêndices II, ENT n.º 5), “a minha mãe vem trazer-me e eu fico aqui 

sozinho” (apêndices II, ENT n.º 7); 

iii) Dentro da Sala Infantil, e não obstante os pais e/ou outros/as familiares 

poderem acompanhar (ou não), as crianças encontram-se umas com as outras, 

tornando-se, reciprocamente, acompanhantes, e pesam muito os laços familiares 

com membros num escalão etário próximo (irmãos/irmãs, primos/primas): 

“tenho a minha prima que veio três vezes à Sala Infantil e eu brinco com ela” 

(apêndices II, ENT n.º 1), “venho à Biblioteca com a minha irmã” (apêndices II, 

ENT n.º 3), “ontem vim à tarde à Biblioteca sozinha porque o meu irmão estava 

na escola, mas quando posso venho com ele” (apêndices II, ENT n.º 4), “…mas 

hoje vim com a minha prima” (apêndices II, ENT n.º 5), “Normalmente venho 

com os meus amigos e com os meus irmãos” (apêndices II, ENT n.º 8); 



 

65 

 

 

Por fim, também importa sublinhar que há crianças que, mesmo podendo ser 

acompanhadas pelos pais e/ou outros/as familiares (ou não), têm a liberdade ir sozinhas 

para a Sala Infantil, mesmo que isto preveja uma relação de proximidade entre a Família 

e a Sala Infantil, ou seja, que os “encarregados de educação” das crianças, num primeiro 

momento, acompanhem as crianças, negociando com a Sala Infantil a possibilidade de 

estas poderem participar sozinhas nas actividades: “às vezes venho sozinho porque não 

tenho nada para fazer em casa” (apêndices II, ENT n.º 3), “ontem vim à tarde à 

Biblioteca sozinha porque o meu irmão estava na escola…” (apêndices II, ENT n.º 4), 

“Normalmente venho com os meus amigos e com os meus irmãos” (apêndices II, ENT 

n.º 8), “costumo vir para a Biblioteca com os meus irmãos” (apêndices II, ENT n.º9). 

De sublinhar que, em relação aos grupos de irmãos/ãs, existe a responsabilidade do/a 

irmão/ã mais velho/a sobre o/a irmão/ã mais novo/a que, de certa forma, “toma a vez” 

aos “encarregados de educação”. 

 

2.2. As actividades em que as crianças participam na Sala Infantil 

Quando questionadas sobre as actividades que fazem ou participam no interior 

da Sala Infantil, as crianças distinguem duas modalidades: i) As actividades preparadas 

e dinamizadas pelas Técnicas de Animação da Biblioteca, como a Hora do Conto, a 

Actividade de Expressão, e a Bebeteca (em que as crianças participam, mesmo que a 

população-alvo seja o grupo dos bebés); ii) As actividades possíveis de realizar com os 

recursos que a Sala Infantil disponibiliza, nomeadamente o computador, os jogos, e os 

brinquedos. Ambas as modalidades de actividades dentro da Sala Infantil têm uma 

relação directa com a sub-categoria “Actividades da Sala Infantil para as crianças” e 

reflectem muito aquilo que são “metodologias de intervenção especialmente apropriadas 

para responder aos desafios e dificuldades do nosso tempo, com capacidade para 

integrar a diferentes colectivos, estimulando a participação e o desenvolvimento pessoal 

e grupal” (Badesa, Cit. por Cid et al, 2007: 623). 
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Quadro n.º 11 

 
Actividades da Sala Infantil para as crianças e As actividades das crianças na Sala Infantil 

Entrevistas Registos de Observação 

- Assistir à Hora do Conto, à Bebeteca, e fazer as 

Actividades de Expressão Plástica; 

- Realizar Jogos Educativos e Didácticos; 

- Ler livros; 

- Ver filmes de animação; 

- Requisitar livros e filmes de animação; 

- Fazer os trabalhos da escola; 

- Fazer trabalhos manuais (desenhos, pinturas, etc.): 

realizado de forma espontânea; 

- Ver Teatro de Fantoches; 

- Ver uma Exposição; 

Estar no Computador (jogos; ver e-mail; estar no 

msessenger, pesquisas para trabalhos da escola); 

- Brincar (individualmente ou em grupo; com ou sem 

brinquedos); 

- Estar com os/as amigos/as; 

- As crianças estão atentas às histórias, fazem perguntas 

e comentários sobre os seus conteúdos, interagem com a 

contadora de história, respondendo (com mais ou menos 

timidez) ou não respondendo às suas solicitações; 

- As crianças interagem entre si, ou conversando sobre 

“os seus assuntos” (escola, amigos, brinquedos, filmes, 

jogos, namoros, programas televisivos), brincando ou 

partilhando brinquedos, no computador (partilhar 

estratégias, comunicar no messenger, enviar e-mails); 

- As crianças também se distraem, magoam, aborrecem, 

desarrumam (brinquedos, jogos, livros, objectos 

pessoais), são repreendidas (pelos/as familiares ou 

dinamizadores/as), se incomodam e incomodam os/as 

outros/as; 

- As crianças estão no espaço, ou deitadas, ou sentadas, 

quietas ou irrequietas, concentradas num só lugar ou 

espalhadas pela sala, fazendo mais ou menos barulho; 

- As crianças introduzem outras actividades na sala: 

trabalhos da escola, tirar fotografias, cantar, contar 

histórias em voz alta; 

                                                                                                                   Fonte: Elaboração Própria, 2010 

 

Relacionando o quadro n.º 11 com as informações relativas à caracterização do 

contexto de estudo (Cap. III, 1.2.), percebemos que a primeira modalidade de 

actividades é estruturada pelo projecto “Ler para Crescer” e dinamizada pelas Técnicas 

de Animação da Biblioteca, sendo o principal “ponto de partida” para que as crianças se 

dirijam à Sala Infantil. Questionadas sobre o que fazem dentro da Sala na tarde de 

sábado, é unânime a resposta “venho à hora de conto e à actividade” e, só depois, 

referem as actividades da segunda modalidade, com actividades relacionadas com os 

dispositivos disponíveis na Sala, p.e. “realizar jogos didácticos, jogar computador, ver 

filmes e ler livros, fazer trabalhos manuais”. 

As crianças também realizam outras actividades exteriores às dinâmicas da Sala 

Infantil e aos recursos materiais disponíveis, p.e. “fazer os trabalhos da escola”, “tirar 

fotografias”, “cantar”, introduzindo, elas próprias, modalidades novas de actividades. É, 

sobretudo, a partir dos registos de observação (quadro n.º 12), que encontramos mais 

actividades realizadas pelas crianças, p.e. “as crianças interagem entre si, ou 

conversando sobre “os seus assuntos” (escola, amigos, brinquedos, filmes, jogos, 
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namoros, programas televisivos), brincando ou partilhando brinquedos, no computador 

(partilhar estratégias, comunicar no Messenger, enviar e-mails) ” – chamamos atenção 

para importância que o “computador” tem nas opções das crianças, e também, para as 

suas actividades (e-mail, Messenger, jogos, e pesquisar informação). 

Por fim, a partir dos registos de observação, considerámos uma quarta 

modalidade de actividades das crianças dentro da Sala Infantil que, tradicionalmente, 

são enviadas para categorias relacionadas com os comportamentos sociais das crianças, 

mas que porém, partilham da mesma estrutura que as outras modalidades, 

nomeadamente, o espaço e o tempo: as crianças “distraem-se e incomodam-se, 

desarrumam e perdem (brinquedos, jogos, livros, DVDs), repreendem e são 

repreendidas (adultos e outras crianças). Acrescentamos a esta modalidade de 

actividades, os lugares que as crianças ocupam no interior da Sala Infantil: “as crianças 

estão no espaço, ou deitadas, ou sentadas, quietas ou irrequietas, concentradas num só 

lugar ou espalhadas pela sala, fazendo mais ou menos barulho”. 

 

2.3. O papel dos pais e/ou outros/as familiares na Sala Infantil 

Para além do referido no ponto 2.1 desta secção, os pais e/ou outros/as familiares 

têm um papel fundamental para a dinâmica da Sala Infantil, tendo em conta dois 

aspectos: em primeiro lugar, a intenção do projecto “Ler para Crescer” em envolver os 

pais (encarregados de educação directos) e familiares na “animação” dos hábitos de 

leitura das crianças: num panfleto da Sala Infantil, pode mesmo ser lido “ajudar os 

adultos a descobrir o contador de histórias que há em si” (Anexos II). 

Os pais e a família também estão presentes nos objectivos da Biblioteca 

Municipal onde está, institucionalmente, localizada a Sala Infantil: “envolver as famílias 

no processo de leitura e aproximar a Biblioteca da casa de cada criança; potenciar o 

processo de socialização das crianças através da relação com os pais e mães e com 

outras crianças (…); oferecer um acompanhamento aos Pais relativamente aos livros e 

actividades mais adequadas aos seus filhos tendo em conta as suas características 

individuais” (anexo I, LPC, p. 4). 

Em segundo lugar, a família dentro da Sala Infantil assume parte do papel 

educativo das Técnicas de Animação da Biblioteca, na medida em que são responsáveis 

pela gestão dos comportamentos dos/as seus/suas “filhos/as”, ou seja, é aos pais e 

outros/as responsáveis que se incute o sentido de “boa educação” dentro da Sala 

Infantil, como percebemos em alguns registos de observação: “ao longo da história, um 
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menino decide fazer o seguinte: tirou um livro para visualizar algumas imagens e 

subitamente a mãe tirou-lhe o livro das mãos, uma vez que ele não estava a prestar 

atenção ao conto, deixando a criança rabugenta” (apêndices I, RO n.º 5), “um menino 

saiu da mesa para ir brincar sozinho, a mãe vai atrás dele para o levar de volta ao Ateliê 

para dar continuidade à actividade. A mãe ajuda-o a fazer actividade” (apêndices I, RO 

n.º 6). 

Para além destes aspectos cruciais, à família são atribuídos outros papéis, mais 

ou menos, explícitos relativos às actividades que a Sala Infantil prepara para as crianças, 

como percebemos a partir do seguinte quadro: 

 

Quadro n.º 12 

O papel dos pais e/ou outros/as familiares na Sala Infantil 

Documentos oficiais e públicos da Sala Infantil Síntese analítica dos registos de observação 

- Num panfleto da Bebeteca diz que é intenção da Biblioteca, 

onde está inserida a Sala Infantil, «ajudar os adultos a descobrir 

o contador de histórias que há em si», definindo a Bebeteca 

«como um espaço de aprendizagem das crianças que, 

acompanhadas pelos pais ou outros familiares, iniciam uma 

aventura pela leitura (…). A partir daí, a criança e o Adulto 

exploram o livro e realizam pequenas actividades de grupo 

(…)»; 

- Um dos objectivos da Bebeteca é «envolver as famílias no 

processo de leitura e aproximar a Biblioteca da casa de cada 

criança»; e também «potenciar o processo de socialização das 

crianças através da relação com os pais e mães e com outras 

crianças (…), oferecer um acompanhamento aos Pais 

relativamente aos livros e actividades mais adequadas aos seus 

filhos tendo em conta as suas características individuais (…)»; 

- A família também é mobilizada para as regras de 

funcionamento da Bebeteca: «as crianças devem aceder à 

Biblioteca sempre acompanhadas pelos respectivos Pais, 

familiares ou educadores»; 

Na Sala Infantil, a família é, maioritariamente, representada 

pelas figuras da mãe, do/a irmão/ã, e do casal (pai e mãe) – 

sobretudo no caso dos bebés – e ainda, pela figura da avó, do/a 

prima, do/a tio/a, e do pai (sozinho); 

- Dentro da Sala Infantil, na figura de “acompanhante”, a 

família é responsável por grande parte da mobilidade das 

crianças, fora e dentro da Sala Infantil, nomeadamente: levam-

nas e vão buscá-las, acompanham-nas dentro da Sala Infantil 

(auxiliando nas actividades, guiando os comportamentos, 

apoiando afectivamente – colo, abraços, beijinhos, “mimos” – 

repreendendo ou “castigando”); 

- A família, sem ser solicitada, pelas crianças e/ou pelas 

dinamizadoras, participa nas actividades formais da Sala 

Infantil (Hora do Conto, Bebeteca e Actividade de Expressão 

Plástica), ou dando o apoio às crianças, ou pedindo 

informações às dinamizadoras, ou estando, simplesmente, 

assistir às actividades (principalmente, escutar as histórias); 

- A família também é solicitada formalmente para realizar 

actividades que envolvam metodologias inter-geracionais 

(avós-netos; pais-filhos), para ajudar as crianças nas 

Actividades de Expressão Plástica, para guiar o comportamento 

das crianças, para fazer comentários sobre a Sala Infantil e as 

suas dinâmicas, para acompanhar as crianças na ausência das 

dinamizadoras da Sala; 

- As famílias interagem entre si, criando “fóruns” de partilha de 

modos de melhor educar as crianças (filhos/as), onde se 

debatem as actividades da Sala Infantil, da Escola, dos ATLs, e 

também, sobre outras actividades extra-escolares e extra-Sala 

Infantil; 

                                                                                                                     Fonte: Elaboração própria, 2010 
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A partir deste quadro, percebemos que também as famílias (representadas por 

qualquer dos membros) assumem práticas muito relacionadas com as dinâmicas 

promovidas pela Sala Infantil, não só espontânea, como “formalmente” envolvidas (p.e. 

actividades intergeracionais que envolvem netos/as-avôs/avós). Outras actividades são 

preparadas só para os pais, ou outros interessados nas práticas da Sala Infantil (p.e. 

profissionais da educação), nomeadamente, conferências, formação parental, e outros 

seminários de apresentação e de balanços da Sala Infantil. 

Por fim, percebemos a partir dos registos de observação que os pais/famílias 

que, acompanhando os/as filhos/as, decidem ficar no espaço da Biblioteca (ou no 

interior da Sala Infantil), “interagem entre si, criando “fóruns” de partilha de modos de 

melhor educar as crianças (filhos/as), onde se debatem as actividades da Sala Infantil, 

da Escola, dos ATLs, e também, sobre outras actividades extra-escolares e extra-Sala 

Infantil” (quadro n.º 12). Simultaneamente, os pais/famílias pedem e ouvem conselhos 

das Técnicas de Animação da Biblioteca Municipal sobre “modos” de educar para a 

literatura infantil ou outros assuntos relacionados (brinquedos mais significativos, jogos 

mais ajustados, livros mais importantes). 
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3. Os usos das crianças e as suas expressões objectivas na Sala Infantil: segundo 

triângulo estrutural Actividades Favoritas/Representações/Projecções  

 

Tal como no capítulo anterior, também neste vamos dar conta do modo como 

objectivámos a segunda categoria, os “usos” das crianças na Sala Infantil, a partir da 

construção de sub-categorias que, ao contrário das primeiras, foram directamente 

questionadas às crianças durante o período de recolha de dados: “Quais são as 

actividades favoritas das crianças, dentro e fora da Sala Infantil? O que pensam as 

crianças da Sala Infantil? Quais as mudanças que as crianças fariam na Sala 

Infantil?”. São estas as questões que pretendemos responder ao longo deste capítulo. 

 

Quadro n.º 13 
Categorias vs Sub-categorias 

Os “usos” das crianças na Sala Infantil 

Actividades favoritas das crianças, 

dentro e fora, da Sala Infantil 

Representações das crianças sobre o 

espaço da Sala Infantil 

Projecções das crianças para “outra” 

Sala Infantil 

                                                                                                             

                                                                                                                  Fonte: Elaboração Própria, 2010 

 

 

3.1. As actividades favoritas das crianças dentro e fora da Sala Infantil 

Quando questionadas sobre as actividades favoritas, as crianças distinguem os 

espaços “dentro” e “fora” da Sala Infantil de uma forma espontânea, justificando, 

muitas vezes, a ausência no primeiro espaço recorrendo ao segundo: como afirma uma 

das crianças, “venho sempre ao sábado quando posso, ou quando não tenho festas de 

anos, ou me lembro e porque estou a fazer outras coisas ou porque vou passear com a 

minha mãe” (apêndices II, ENT n.º 2). Para além da diferença entre o “dentro” e “fora” 

da Sala Infantil, das respostas das crianças também podemos inferir outras duas 

distinções (já mobilizadas aquando da caracterização dos sujeitos de estudo): o género e 

a idade das crianças influenciam a descrição das actividades favoritas das crianças. 

Neste sentido, independentemente do género e da idade, as crianças dentro da 

Sala Infantil têm como actividades favoritas a “Hora do Conto”, a “Bebeteca”, a 

“Actividade de Expressão”, nas quais participam como uma “prática” de “sábado à 

tarde”, motivadas pela sequência leitura/escuta de um livro e, posteriormente, actividade 

de expressão (plástica, corporal, musical), e também pelo catálogo de livros que a Sala 

Infantil (anexos II). 
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Ainda dentro da Sala Infantil, as crianças têm um conjunto de outras actividades 

favoritas que não dizem, directamente, respeito às “práticas” da Sala Infantil, mas aos 

recursos que disponibiliza de uma forma gratuita e sem muitas restrições na utilização; 

estamos a falar das actividades relacionadas com “os jogos no computador ou 

simplesmente estar no computador (pesquisar, e-mail, messenger, explorar no Google); 

pesquisar e ler livros (ou para fazer trabalhos da escola ou simplesmente para “ver” os 

livros); ver filmes (por exemplo, “Barbie”, “Três Ninjas”, ou de “Histórias”)” e, por 

fim, “brincar em grupo (com brinquedos ou com materiais disponíveis – puffs, livros, 

jogos); conversar com os/as amigos/as” (quadro n.º 14). 

Não obstante o grau de “favoritismo” das actividades mencionadas pelas 

crianças, “fora” da Sala Infantil também existem um conjunto de “coisas” que são 

consideradas pelas crianças como actividades favoritas e outras menos favoritas, mas 

também realizadas “fora” da Sala Infantil: “passear com a mãe e com os pais (casal), ir 

a aniversários, estar em casa a ver filmes e televisão ou a ouvir música, brincar com 

brinquedos (espontaneamente) ”, e também, “Catequese”, “Desporto” (natação, 

ginástica, futebol, andebol, dança), “Cerâmica”, “Brincar em Parques Infantis”, “Ir ao 

Teatro” (quadro n.º 14). 

 

Quadro n.º 14 

 
Síntese analítica das actividades favoritas das crianças dentro e fora da Sala Infantil 

Dentro da Sala Infantil Fora da Sala Infantil 

Dentro da Sala Infantil: a Hora do Conto, a Bebeteca e, 

especialmente, as Actividades de Expressão Plástica; os 

jogos no computador ou simplesmente estar no 

computador (pesquisar, e-mail, messenger, explorar no 

Google); pesquisar e ler livros (ou para fazer trabalhos da 

escola ou simplesmente para “ver” os livros); ver filmes 

(por exemplo, “Barbie”, “Três Ninjas”, ou de Histórias); 

- Ainda dentro da Sala Infantil, mas sem a carga formal 

das outras actividades: brincar em grupo (com 

brinquedos ou com materiais disponíveis – puffs, livros, 

jogos); conversar com os/as amigos/as; 

- Fora da Sala Infantil, as crianças enumeraram um 

conjunto de actividades favoritas ou outras menos 

favoritas (mas extra-escolares): “Catequese”, “Desporto” 

(natação, ginástica, futebol, andebol, dança), 

“Cerâmica”, “Brincar em Parques Infantis”, “Ir ao 

Teatro”; 

- As crianças também gostam de: passear com a mãe e 

com os pais (casal), ir a aniversários, de estar em casa a 

ver filmes e televisão ou a ouvir música, de brincar com 

brinquedos (espontaneamente); 

                                                                                                                  Fonte: Elaboração Própria, 2010 

 

Tal como as actividades favoritas “dentro” da Sala Infantil, também no conjunto 

daquelas realizadas “fora” da Sala existem diferenças entre as escolares (fazer os 

trabalhos de casa, estudar para os testes, participar em actividades da escola) e as não-

escolares, mas também formais (catequese, conservatório, desporto), e por fim as 

actividades “totalmente” informais (brincar, ver filmes, ouvir música). 
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Vejamos algumas das respostas das crianças às questões relativas às actividades 

favoritas, dentro e fora da Sala Infantil, a fim de compreender os modos como estas 

utilizam para fazer as várias distinções até agora enumeradas: “as minhas actividades 

favoritas aqui na Sala Infantil são as actividades de expressão plástica (…). 

Normalmente, leio livros e vou para o computador quando está livre (…). Também vou 

à Hora do Conto e depois Actividade de Expressão Plástica” (apêndices II, ENT n.º 2); 

“Gosto de ler livros, às vezes jogar no computador, mais… gosto da Hora do Conto 

(…). Durante a semana não posso vir porque tenho outras actividades, como o 

conservatório, a catequese, a natação e karaté” (apêndices II, ENT n.º 3); “Gosto dos 

computadores, de ler livros de acção, aventura e enciclopédias” (apêndices II, ENT n.º 

7); “O que mais gosto é de pintar desenhos, fazer desenhos, pintar com pincéis, e mais 

nada. Ah, também gosto de estar no computador, ler livros, brinco com os pequenitos e 

vejo filmes na televisão. A minha actividade favorita é jogar computador… jogos de 

basquete, futebol, carros dos bombeiros e mais nada” (apêndices II, ENT n.º 9). 

 

 

 

 

Quadro n.º 15 

 
Actividades favoritas das crianças dentro e fora da Sala Infantil vs Género e Idade 

Género Idade 

Meninos Meninas Mais novos Mais velhos 

- Hora do Conto; 

- Actividades de 

Expressão (plástica); 

- Desporto (futebol, 

andebol, natação, karaté, 

educação física); 

- Ver filmes (acção, 

aventura); 

- Ler livros (acção, 

aventura, enciclopédias, 

anedotas); 

- Ouvir música; 

- Brincar 

(indiscriminadamente); 

- Hora do Conto 

- Actividades de 

Expressão (plástica, 

corporal e musical); 

- Brincar em parques 

infantis e com as amigas; 

- Passear com os pais 

(nomeadamente com a 

mãe); 

- Ir aniversários e outras 

festas (p.e. da escola); 

- Desporto (natação, 

ginástica); 

- Ouvir música, fazer 

dança; 

- Fazer cerâmica; 

- Hora do Conto; 

- Actividades de 

Expressão (plástica e 

corporal); 

- Brincar em parques 

infantis e com os/as 

amigos/as; 

- Dançar, fazer teatro; 

- Brincar 

(indiscriminadamente com 

todos os brinquedos); 

- Hora do Conto; 

- Actividade de Expressão 

(adequadas às idade); 

- Utilizar os recursos 

materiais da Sala Infantil 

(jogos didácticos e 

educativos); 

- Desporto (futebol, 

andebol, natação, 

ginástica); 

- Ler livros e ouvir 

música; 

- Fazer cerâmica; 

- Brincar (adequadas as 

brincadeiras à idade); 

                                                                                                               Fonte: Elaboração Própria, 2010 
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Em relação às distinções Género/Idade, percebemos a partir das entrevistas e dos 

registos de observação que existem diferenças significativas entre meninos/meninas e 

mais-novos/mais-velhos, ainda que no quadro n.º 15 não seja muito explícito, visto que 

a amostra é muito pequena. Contudo, há pontos que importa sublinhar: 

i) Todas as crianças (meninos/as; mais-novos/mais-velhos) identificam as 

actividades preparadas pela Sala Infantil como favoritas, e também os seus 

recursos materiais (jogos; livros; brinquedos); 

ii) Meninos e meninas gostam de ler livros, ouvir música, ver televisão e jogar 

computador, ainda que os conteúdos variem consoante o género: são, 

principalmente, os meninos que salientam os seus gostos – “acção, aventura, 

enciclopédias e anedotas” – mas as meninas também afirmam alguns dos seus 

gostos – “Histórias Infantis (p.e. Os três porquinhos) ”; 

iii) Meninos e meninas também apontam o Desporto como uma actividade 

favorita, partilhando as modalidades da natação e diferindo nas modalidades do 

futebol, andebol e karaté (para os meninos) e da ginástica (para as meninas); 

iv) As meninas identificam mais actividades favoritas que os rapazes e a 

diferença encontram-se ao nível de actividades mais sociais – brincar com as 

amigas, passear com os pais, ir a aniversários e outras festas – e de actividades 

mais “expressivas” – dançar, cantar, fazer cerâmica; 

v) Mesmo que a diferença de idade não seja um referente muito emergente dos 

dados recolhidos (entre 8 a 11 anos), todas as crianças com 10 anos, ou mais, 

referem que há actividades e seus conteúdos que não se adequam à sua idade, 

não especificando nenhuma justificação: “Gostava de fazer qualquer actividade 

mais para a minha idade” (apêndices II, ENT n.º 4), “Deviam ter jogos mais para 

a nossa idade” (apêndices II, ENT n.º 5), “Não gosto da hora do conto porque é 

muito apequenado (…) e as actividades são sempre para os pequenitos” 

(apêndices II, ENT n.º 8). 

 

Identificámos outro tipo de actividades que não estão presentes na análise dos 

dados recolhidos (apêndices III, quadros n.º 1 e n.º 2), tendo em conta i) Constituir uma 

modalidade nova no grupo das crianças, e ii) Por ser uma apropriação de actividades do 

mundo adulto: são as actividades relacionadas com o requisitar livros, filmes e músicas. 

As crianças, sob a responsabilidade dos “encarregados de educação”, possuem 

um “Cartão de Leitor da Biblioteca Municipal de Ílhavo” que possibilita a requisição 
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desses materiais pelas crianças, sem a presença dos “encarregados de educação”, 

assumindo, deste modo, parte da responsabilidade e participando, “livremente”, das 

suas próprias escolhas. Vejamos algumas referências desta actividade no discurso das 

crianças: “Costumo ir requisitar um livro, mas principalmente, requisito DVDs. Livros 

só requisitei uma vez para ler em casa com a minha avó” (apêndices II, ENT n.º 1), 

“Costumo levar é livros, mas às vezes também DVDs de filmes da Barbie e dos três 

porquinhos, mas mais da Barbie” (apêndices II, ENT n.º 2), “Venho com o meu irmão 

requisitar livros que não temos em casa e que gostamos de ler” (apêndices II, ENT n.º 

4), “Levo sempre filmes… nunca levo livros porque tenho medo que se rasguem, 

molhem e porque demora muitos dias a ler e depois passa o prazo” (apêndices II, ENT 

n.º 9). 

Para finalizar, também identificamos outro grupo de actividades que vão ao 

encontro do que Domingues Sá (1994) refere para as Bibliotecas Infantis: actividades 

relacionadas com o vídeo, a música, e os computadores: as crianças na Sala Infantil 

também apontam o seu “favoritismo” para “ver filmes nas televisões da Sala Infantil”, 

“ouvir os CDs da Sala Infantil”, e “estar no computador a jogar, a comunicar no 

Messenger, a ver o e-mail, e também a pesquisar informações para trabalhos da escola”. 

Não sendo novas, estas actividades relacionam-se muito com a emergência das 

Tecnologias da Informação e Comunicação, adaptadas à Infância. 

 

3.2. Representações e projecções das crianças sobre o espaço da Sala Infantil 

No âmbito da entrevista, também pedimos às crianças que se colocassem de uma 

forma “crítica” face à Sala Infantil, questionando sobre o que pensavam da Sala Infantil 

e o que nela mudariam, inferindo das suas respostas informações muito importantes 

para compreender os seus “usos”, não dentro da Sala Infantil mas também fora dela, e 

apurar as suas próprias interpretações sobre um contexto de Animação Sociocultural, e 

as metodologias nele usadas. 

As crianças, independentemente do género e da idade, têm uma representação, 

mais ou menos, unânime sobre a Sala Infantil que pode ser resumida através das 

seguintes expressões usadas por elas: “A Sala Infantil é bonita, um bom espaço e está 

bem localizada e acho piada às actividades… as contadoras de histórias são simpáticas” 

(apêndices II, ENT n.º 1), “Eu acho que a Biblioteca foi uma boa iniciativa para as 

pessoas virem cá ler livros e ir para o computador” (apêndices II, ENT n.º 2), “É 

acolhedora, está bem organizada, não é barulhenta, tass bem aqui!” (apêndices II, ENT 
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n.º 4), “É muito colorido e tem coisas interessantes para aprender e é um sítio sossegado 

que dá para fazer tudo um pouco” (apêndices II, ENT n.º 5), “É uma biblioteca 

informada, tem CDs e DVDs giros para vermos em casa” (apêndices II, ENT n.º 6), “Há 

muito silêncio, está tudo calmo, os computadores são mais rápidos e há muitos filmes 

para ver” (apêndices II, ENT n.º 8), e ainda “É um espaço fixe e divertido” (apêndices 

II, ENT n.º 9). 

Mesmo que cada criança tenha dado nuances muito particulares, até ao ponto de 

referir a “velocidade dos computadores” para justificar que a Sala Infantil é “um espaço 

fixe”, onde se gosta de estar, sozinho/a ou acompanhado/a, as representações são 

regulares na correspondência daquele espaço às expectativas das crianças, não havendo 

nenhuma criança que tenha apontado um “defeito”, a não ser a “localização” (cf. ENT 

n.º 2, onde se pode ler que deviam haver mais bibliotecas para estar mais perto da casa 

das pessoas). 

Não obstante, as crianças, quando interpeladas, não se inibem de apresentar os 

seus projectos para o espaço concreto da Sala Infantil, identificando ajustes que 

adequariam melhor a Sala à “sua infância”. São as meninas, aquelas que mais alterações 

faziam, e estruturalmente mais bem definidas. Vejamos: 

“Eu acrescentava lá fora uns baloiços e um escorrega, um jardim grande com 

muitas diversões, uma hora do filme, uma sala com caixas de disfarces para as 

pessoas se disfarçarem, uma sala de dança e cabeleireiro, salas cheias de livros e 

brinquedos e um MacDonalds para comer um happy meal” (apêndices II, ENT 

n.º 2); 

“Eu se calhar fazia outra sala para bebés mais pequenitos para não estar tudo 

junto, disponibilizava mais desenhos para pintarmos, mais materiais, tintas e 

assim… se calhar punha mais horas de conto com livros e actividades diferentes, 

e por fim, fazia qualquer actividade mais para a minha idade” (apêndices II, 

ENT n.º 4); 

“Eu acrescentava mais actividades, mais jogos para a nossa idade, mais livros de 

coisas para aprendermos, por exemplo, livros de ciências e língua portuguesa. 

Mudaria para cores mais vivas e coloridas nas estantes. Mudaria alguns jogos e 

livros. Os computadores estão bons, mas mudaria a sala de conto, dividindo em 

duas coisas: primeiro para se ver televisão e filmes com som [sem estar com os 

phones]; e outra para o conto de histórias. Metia mais computadores na sala, 

fazia um espaço um bocado maior. É um espaço pequeno em relação ao espaço 
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para ver televisão. Fazia um sítio só para o conto de histórias, um sítio só para as 

crianças pequenas brincarem e um sítio só para as estantes dos 2 aos 5 anos. 

Depois metia espalhado por todos os lados a dizer que livros se falava e de que 

idade começava e acabava. Também mudaria os DVDs e os CDs para outro sítio 

para não estar ao pé dos livros” (apêndices II, ENT n.º 5). 

Os meninos são mais tímidos apresentar os seus projectos para a Sala Infantil, 

porém também identificam pontos de transformação importantes para a compreensão 

das expectativas das crianças face aos contextos de Animação Sociocultural: “A 

biblioteca devia ser mais silenciosa” (apêndices II, ENT n.º 1), “Fazia um espaço para 

andar com carros telecomandados e com piões da Bebledes” (apêndices II, ENT n.º 7), 

“Mudaria as mesas, os armários, as televisões e mudaria os computadores e mais nada. 

Punha os livros no armário onde eles estão e uma pista de carros no chão ao pé da 

janela. Mudava os extintores e punha num ferro mas na parede, limpava o chão, limpava 

os vidros as mesas dos computadores e mais nada… Ah, fazia carros nas cadeiras e 

punha desenhos na mesa, pintava as paredes com pincéis de parede próprios para as 

paredes (apêndices II, ENT n.º 9). 

O seguinte quadro faz a síntese analítica das principais representações e 

projecções das crianças sobre a Sala Infantil: 

 

 

Quadro n.º 16 

 
Síntese analítica das representações e projecções das crianças sobre a Sala Infantil 

O que pensam as crianças… O que mudariam as crianças… 

- As crianças têm opiniões muito estruturadas sobre o 

espaço da Sala Infantil: silenciosa, calma, organizada, 

acolhedora, bem localizada (uma criança acha que está 

mal localizada), que constitui uma boa iniciativa; 

- As crianças também têm opiniões mais afectivas como: 

bonita, divertida, agradável, simpática, gira, com piada, 

onde se está bem (tass bem aqui ou é fixe); 

- A Sala Infantil também tem actividades variadas, assim 

com os materiais são variados e educativos (livros, 

DVDs, CDs de música, jogos); 

- As dinamizadoras da Sala Infantil são simpáticas e 

profissionais; 

- Duas expressões resumem a representação que as 

crianças têm da Sala Infantil: tass bem aqui e o espaço é 

fixe; 

- Mudanças na decoração e disposição do espaço da Sala 

Infantil que: garantissem mais silêncio, uma decoração e 

disposição diferente dos móveis, utilização de cores nas 

pintura da Sala, representando ambos os géneros, 

separação entre espaços de bebés e das crianças, e ainda, 

a separação entre o espaço da leitura e da escuta de 

histórias e o espaço dos computadores e dos jogos; 

- Introdução de outros espaços, tais como: parque infantil 

com baloiços, escorregas e piscina de bolas; uma 

ludoteca e um espaço de brincadeiras livres (recreio); 

espaço de expressão teatral (disfarces) e expressão 

profissional (cabeleireira); e ainda espaço para lanchar; 

- Directamente relacionado com as estruturas da Sala 

Infantil e com as actividades propostas, as crianças 

sublinharam a mudança da localização, com o argumento 

de que era longe, e mais actividades de expressão 

plástica adaptadas às suas idades (referido pelas crianças 

mais velhas da amostra); 

                                                                                                            

                                                                                                                     Fonte: Elaboração Própria, 2010 
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CONCLUSÕES 

 

Consideramos que os objectivos desta dissertação de mestrado foram 

alcançados, de modo a que, fomos capazes de interpretar as acções das crianças no seio 

da Sala Infantil nomeadamente aos “usos” e “práticas” das crianças num contexto de 

Animação Sociocultural, como é o caso da Sala Infantil. Conseguimos perceber que o 

“mundo adulto” influenciou as crianças nas suas acções e comportamentos quer nos 

“usos” quer nas “práticas”; desmistificamos as actividades das crianças dentro e fora da 

Sala Infantil e captámos quais são as subjectividades das crianças em relação à Sala 

Infantil a partir das actividades favoritas, dentro e fora da Sala Infantil, das 

representações, expectativas e projecções sobre/para a Sala Infantil. Um dos objectivos 

programados que falhou foi o de tentar desenvolver uma pequena actividade com as 

crianças, o Jogo Dramático (ao qual nos vamos referir no próximo parágrafo), e 

compreender a receptividade das crianças perante metodologias mais interactivas. 

Todos estes objectivos referidos, foram atingidos com sucesso através da aplicação de 

métodos e técnicas imprescindíveis para a recolha de dados necessários para o nosso 

trabalho. 

Desta forma a observação participante, os registos, as entrevistas, a pesquisa 

documental (documentos da biblioteca e os desenhos realizados pelas crianças), foram 

as técnicas por nós aplicadas. Uma das técnicas, que inicialmente tínhamos previsto 

realizar, foi o Jogo Dramático. Aquando da chegada ao terreno percebemos de imediato 

que não era possível realizar esse dinamismo porque a SI tem os seus horários de 

funcionamento ao público e o escasso tempo foi o factor de impedimento mas, neste 

segmento realizámos uma “entrevista interactiva” imediatamente a seguir à hora do 

conto. 

Através das notas de terreno utilizadas percebemos, claramente, o que é que as 

crianças mais gostavam de fazer, o que menos gostavam de fazer, quais os jogos 

preferidos, (usos) e que, também percebemos, que os adultos influenciam as acções/ 

comportamentos das crianças, (práticas) num espaço que é frequentado por elas, a Sala 

Infantil. Deste modo o papel da família e/ou outros familiares é importante dentro da 

Sala Infantil, ou seja, a família representa o principal vínculo de ligação das crianças à 

SI. Caso contrário as crianças não teriam contacto com a SI, com os materiais 

didácticos, actividades dinamizadas pelas Animadoras da sala, e a não convivência 

/relacionamento com outras crianças. 
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Deste modo entendemos que a metodologia mais adequada a aplicar no nosso 

trabalho seria a metodologia qualitativa, num estudo de caso, na Sala Infantil da 

Biblioteca Municipal de Ílhavo. 

 As principais conclusões a reter foram, de uma forma muito genérica, a técnica 

do Jogo Dramático que nos falhou devido aos factores apresentados anteriormente, a 

assistência nas actividades propostas pela sala (Hora do conto, a Bebeteca e o Atelier de 

expressão plástica) foram bem aceites por parte do “mundo adulto”, a disponibilidade 

das crianças foram bem visíveis na colaboração das entrevistas, não houve nenhuma 

interjeição por parte do “mundo adulto”. A escolha da Instituição para a realização do 

nosso trabalho foi muito atractiva pois, trata-se de um contexto de Animação 

Sociocultural pelo qual reina a participação, criatividade e o dinamismo.  

Contudo o nosso trabalho foi bem sucedido, por parte das crianças e seus 

familiares que se disponibilizaram para prestar o devido auxílio. Foi uma experiência 

enriquecedora e nova para nós, enquanto Animadores Socioculturais, e muito frutífera 

para o futuro promissor.    
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APÊNDICE I 

 

REGISTOS DE OBSERVAÇÃO 

 

Registo de Observação n.º 1 

 

Dia 05 de Setembro de 2009 

Bebeteca: (“A galinha ruiva”) 

3- Bebés; 4- Adultos; 1- Observadora; 1- Contadora de histórias. 

 

i) As crianças estão atentas à história, observam a história muito concentradas e muito 

sérias. Mostram-se entusiasmadas com o livro. 

ii) Outras crianças não assistiram à Bebeteca, ficando na Sala Infantil (SI) a ler livros, 

outros meninos estão no computador a jogar jogos de luta, espadas e pistolas, outros 

encontram-se a fazer jogos didácticos, como o jogos de memória, a construção de 

formas geométricas que originam uma figura (casa de todo o tipo e formas). 

iii) O livro da história que as crianças estão a ouvir, contêm objectos diferentes para as 

crianças apalparem e reconhecerem as diferentes texturas que podem existir. Ficam 

admiradas ao sentir as diferentes texturas que o livro oferece aos mais pequeninos. 

iv) No final da história a Contadora de Histórias (CH) conversa com os bebés/ crianças 

sobre a história, do que gostaram mais, o que aprenderam com a história, entre outras. 

 

Hora do Conto: (O pequeno azul e o pequeno amarelo) 

4- Crianças; 3- Adultos; 1- Contadora de histórias (CH); 1- Observadora. 

 

i) Antes de dar início ao conto, a CH fala com as crianças sobre a história que vão 

escutar. As crianças estão muito atentas e preparadas para ouvir a história. 

ii) A CH interage com as crianças ao longo da leitura da história. Esta dialoga com as 

crianças ao longo da história, e elas reagem de uma maneira muito natural e espontânea. 

iii) Esta é uma história de índole educativo com o reconhecimento das cores, 

percebendo que a junção de duas cores (de acordo com a história) origina uma só. 
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Atelier de Expressão Plástica: 

5- Crianças; 4- Adultos; 1- Dinamizadora; 1- Observadora. 

 

i) A actividade que as crianças se preparam para realizar consiste no seguinte, a 

dinamizadora entregou a cada criança uma folha preta e um “pau de espetada” para, 

livremente, fazerem um desenho. As crianças ao fazerem o desenho na folha 

verificaram que, esta, é composta por várias cores e assim se observa um trabalho bem 

apresentável. Esta é uma técnica muito utilizada para os mais novos terem noção de 

existência de diversas cores. 

ii) As crianças que estiveram na hora do conto continuaram para o atelier, fazendo a 

actividade solicitada pela dinamizadora/CH. 

iii) As crianças reagem bem ao que lhes foi proposto fazer, mostrando interesse e 

empenho para uma melhor realização do desenho. 

iv) Quando a fim da actividade as crianças despediram-se da dinamizadora para irem 

embora com os seus pais, logo é de sublinhar que elas dirigiram-se, somente, à SI para 

assistirem à Hora do Conto (HC) e participaram na actividade de Expressão Plástica 

(EP). Não estiveram interessados em consultar livros de histórias, fazer jogos 

educativos ou fazer requisições de material didáctico. 

 

Registo de Observação n.º 2 

 

Dia 26 de Setembro de 2009 

Bebeteca: (O Capuchinho Vermelho) 

5 - Crianças; 4 – Adultos; 1 - Contadora de Histórias; 1- Observadora 

 

i) Antes de dar início à história, a CH dialoga com as crianças sobre as personagens que 

compõem a história. 

ii) No final da história a CH mostra diversos materiais às crianças para apalparem e, 

sentirem, as diferentes texturas das personagens. 
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Hora do conto: 

2 – Adultos; 7 – Crianças; 1 – Contadora de histórias; 1 - Observadora 

 

i) Antes de dar início à história a CH apresenta-se às crianças, pais e à observadora 

pedindo o nome de cada um. 

ii) Depois deste momento, a CH continua a dialogar com os mais novos sobre a história 

que vão ouvir. 

iii) As crianças encontram-se muito atentas ao que estão a escutar, mostrando interesse 

em ouvir a história até ao fim sem interrupções. 

iv) Finalizando a história, a CH utilizando a seguinte frase: “Vitória, vitória, vitória 

acabou-se a história” e as crianças continuam “Bolas de perlim pim pim chegou a 

história ao fim”. 

v) Dá por determinada a história, a CH faz uma sinopse da actividade a desenvolver, a 

seguir, no Atelier de Expressão Plástica. 

 

Atelier de Expressão Plástica: 

8 – Crianças; 4 – Adultos; 1 – Dinamizadora; 1 - Observadora 

 

i) A dinamizadora continua com a explicação, mais pormenorizada, da actividade, uma 

vez já explicada na sala da hora do conto. Esta actividade começou pela distribuição do 

material e qual a sua funcionalidade. 

ii) As crianças realizaram a actividade calmamente contando com a ajuda da 

dinamizadora e a observadora. 

iii) No final desta, as crianças despediram-se e levaram a actividade para a casa. 
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Registo de Observação n.º 3 

 

Dia 03 de Outubro de 2009 

Bebeteca: (Dão um passeio) 

2- Bebés; 4 – Crianças; 2 – Adultos; 1 – Contadora de Histórias; 1 – Observadora.  

 

i) Os bebés escutam a história muito atenciosos, fazendo comentários à mesma. 

ii) As crianças dialogam com a CH sobre a história que acabaram de ouvir e, por sua 

vez, a CH faz perguntas. É de sublinhar que estiveram presentes não só bebés na 

Bebeteca como crianças costumam assistir à hora do conto.  

 

Hora do conto: (Fred e Maria de Rita Duarte) 

8 Crianças; 7 – Adultos; 1 – Contadora de Histórias; 1 – Observadora 

 

i) As crianças estão muito concentradas na história que estão a escutar. A CH interage 

com as crianças intervindo com questões relativas à história. Estiveram atentos porque 

responderam correctamente às questões colocadas pela CH, de uma forma simples e 

clara. 

ii) No final da história a CH fala com as crianças sobre o que ouviram e o que gostaram 

mais, apresentando a actividade de expressão plástica. 

 

Atelier de Expressão Plástica: 

4 – Crianças; 4 – Adultos; 1 – Dinamizadora; 1 – Observadora 

 

i) A dinamizadora começa por explicar, detalhadamente, a actividade a desenvolver 

pelas crianças. Estas realizam-na calmamente fazendo interrupções quando necessário 

sobre algumas dúvidas que possam vir surgir ao longo da realização da actividade. 

ii) As crianças pedem ajuda a aos seus pais e/ ou outros familiares para realizarem a 

actividade, uma vez que, esta, está relacionada com a caracterização física do retrato dos 

pais. 

iii) A dinamizadora acompanhou as crianças desde o início até ao fim da actividade, 

sugerindo para as crianças a levarem para casa. 
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Registo de Observação n.º 4 

 

Dia 10 de Outubro de 2009 (Daisy e o Ovo) 

Bebeteca:( A Rita e o Gil) 

8 – Crianças; 4 – Adultos; 1 – Contadora de Histórias; 1 – Observadora. 

 

i) A Contadora de histórias (CH) interage com as crianças sobre a história em questão. 

ii) As crianças encontram-se motivadas e concentradas para escutar a história. 

iii) A CH ao longo da história fez algumas questões, e, eles, responderam ao que lhes 

foi pedido com alguma timidez. 

 

Hora do conto: 

14 – Crianças; 7 – Adultos; 1 – Contadora de histórias; 1 – Observadora. 

 

i) As crianças encontram-se espalhadas pela sala, estando todas irrequietas por escutar a 

história. A contadora de histórias (CH) interage com as crianças ao longo da história. 

Estas ouvem a história e comentam-na de uma forma espontânea. 

ii) A CH interrompe a história e faz algumas perguntas às crianças sobre a história para 

ver se estiveram atentas e se a compreenderam. Contudo, elas respondem de uma 

maneira natural e engraçada, própria das crianças. 

iii) No final da história a CH faz um pequeno resumo da história e fala da actividade a 

realizar a seguir à hora do conto. As crianças sentem-se motivadas para realizar a 

actividade de expressão plástica. 

 

Atelier de Expressão Plástica 

16 – Crianças; 7 – Adultos; 1 – Dinamizadora; 1 – Observadora. 

 

i) A dinamizadora explica às crianças qual a actividade a desenvolver, e qual o seu 

objectivo. Estas permanecem atentas sobre a explicação da dinamizadora, no final da 

explicação surgem algumas questões e, também, ao longo da actividade. 

ii) A observadora intervém com as crianças prestando auxílio na actividade e no que 

toca ao esclarecimento de dúvidas colocadas pelas crianças. 

iii) Os pais, avós, tios, que acompanham as crianças na actividade interagem com elas 

prestando apoio na actividade. 
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iv) Esta tem como particularidades, construir o ninho para preservar o ovo, que lhes foi 

entregue pela dinamizadora, durante uma semana e se a tarefa for cumprida será 

entregue à criança uma recompensa. 

v) Esta actividade pretende incutir aos mais novos o sentido de responsabilidade pelos 

seus afazeres. 

 

Registo de Observação n.º 5 

 

Dia 24 de Outubro de 2009  

Bebeteca: (Os miminhos) 

7 – Crianças; 4 – Adultos; 1 – Contadora de histórias; 1 – Dinamizadora. 

 

i) Antes de dar início à história, a contadora de Histórias (CH) faz a sua apresentação às 

crianças e aos pais que as acompanham. 

ii) A CH pergunta às crianças o que entenderam pelo significado do título do livro: “Os 

miminhos”. Cada criança, à sua maneira, respondeu o que entendia pelo título, surgindo 

opiniões diferentes. 

iii) As crianças reagem bem à história conhecendo algumas das personagens e 

comentando-as. 

iv) A CH interage com as crianças à medida que vai contando a história, respondendo 

ao que lhes foi solicitado. 

v) As crianças encontram-se tímidas quando a CH faz perguntas. Estão atentas à história 

muito sorridentes. 

vi) A CH mostra as imagens da história às crianças para observarem. 

vii) Termina a história, fazendo uma sinopse da mesma. 

 

Hora do Conto: (São todos os meus preferidos) 

14 - Crianças; 9 - Adultos; 1 - Contadora de histórias; 1 - Observadora. 

 

i) Antes de começar a história, a Contadora de Histórias (CH) faz a apresentação às 

crianças e pais presentes. A CH dialoga com as crianças sobre a história que se 

preparam para ouvir. 

ii) Inicia a história, pausadamente, e as crianças escutam-na com toda a atenção sem 

fazer perguntas e/ou interrupções. 
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iii) Ao longo da história um menino decide fazer o seguinte: pegou na mochila e tirou 

um livro para visualizar umas imagens e subitamente a mãe tirou-lhe o livro das mãos, 

uma vez que não estava a prestar atenção ao conto, deixando a criança rabugenta. 

iv) Termina a história com “Vitória, vitória acabou-se a história” e as crianças 

acrescentam ” bolas de perlim pim pim, chegou a história ao fim”. 

v) No final da história a CH conversa com as crianças sobre a actividade a desenvolver, 

no atelier de expressão plástica, logo após a hora do conto.  

 

Atelier de Expressão Plástica:     

14 – Crianças; 1 – Adulto; 1 – Dinamizadora; 1 – Observadora. 

 

i) As crianças ouvem a explicação da dinamizadora levantando algumas questões sobre 

como fazer a actividade. Esta baseou-se na decoração de um “Copo para lápis” redondo 

em cartão com as personagens da história, com o objectivo de levar para casa e manter 

todos os acessórios arrumados, como canetas, lápis, borracha e os que preferirem. 

ii) No decorrer da actividade as crianças pedem ajuda à dinamizadora para desenvolver 

o que lhes foi proposto. 

iii) A dinamizadora contou com o auxílio da observadora para prestar o devido apoio a 

todas as crianças ao longo da actividade. 

iv) As crianças despedem-se de ambas (dinamizadora e observadora) levando a 

lembrança para casa. 

 

Registo de Observação n.º 6 

 

Dia 14 Novembro de 2009 

Bebeteca: (O porquinho Vítor) 

Não houve crianças para assistirem à Bebeteca… 

 

Hora do Conto:  

3 – Crianças; 1 – Adulto; 1 – Dinamizadora 1 – Observadora 

 

i) As crianças preparam-se para ouvir a história, a contadora de histórias (CH) 

interrompe a história para chamar a atenção de um menino para não fazer barulho, pois 
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assim os outros meninos não conseguem ouvir a história. É ainda importante referir que, 

um menino esteve a falar durante a história toda. 

ii) A CH realça uma parte da história: “… É perigoso andarem aqui sozinhos, sem os 

pais…”. No final desta citação a CH incute às crianças que não podem andar sozinhas 

na rua sem os pais, a própria história diz o que foi realçado, anteriormente. 

iii) A CH conversa com as crianças sobre a actividade a desenvolver no atelier de 

expressão plástica, a seguir à hora do conto. 

 

Atelier de Expressão Plástica: 

4 – Crianças; 1 – Adulto; 1 – Dinamizadora; 1 – Observadora. 

 

i) A dinamizadora explica a actividade que vai realizar com as crianças, um menino 

reage todo contente. 

ii) As crianças executam a actividade em silêncio, só um menino é que se encontra 

muito irrequieto e está, constantemente, a falar. 

iii) No desenrolar da actividade, os meninos comentam entre si e mostram-se 

entusiasmados com a mesma. 

iv) Uma vez que são poucas crianças a participar nela, o silêncio é bem visível. Mas por 

pouco tempo porque, a dinamizadora interage com as crianças sobre a actividade. Elas 

comunicam, várias vezes, uns com os outros sobre a actividade. 

v) Um menino saiu da mesa para ir brincar na Bebeteca sozinho, a mãe vai atrás dele 

para o levar de volta ao atelier para dar continuidade à actividade. A mãe ajuda o filho a 

fazer a actividade, mas continua muito inquieto. 

vi) A dinamizadora ajuda o menino na execução da actividade, verificando um 

comportamento melhor e muito mais calmo. 

vii) No final da actividade, as crianças levam-na para casa mostrando algum 

contentamento e felicidade.  
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Registo de Observação n.º 7 

 

Dia 21 de Novembro 2009 

Bebeteca:  ( O Chico) 

2 Crianças; 2 Adultos; 1 Contadora de histórias; 1 Observadora. 

 

i) Antes de dar inicio à história a contadora de histórias (CH) faz a sua apresentação às 

crianças. Estas estão atentas à história e respondem às questões colocadas pela CH. 

ii) A CH interage, mutuamente, com as crianças. Esta, ao longo da história, lança várias 

questões sobre a mesma, sendo de sublinhar o facto de se dirigir, particularmente, a um 

menino que respondeu correctamente às questões. 

iii) As crianças deitaram-se nos colchões cor de laranja que se encontram no espaço da 

Bebeteca porque a CH também se deitou a contar a história. 

iv) No final da história as crianças ajudam a CH a terminar a história dizendo:” Vitória, 

vitória, acabou-se a história”. Depois desta entoação a CH faz um resumo da história 

dialogando, mutuamente, com as crianças. 

v) A CH sugere que as crianças se vão entretendo a jogar um jogo para aguardar pela 

chegada de mais crianças para assistirem à Hora do Conto (HC). 

 

Hora do Conto: (A Promessa de Big Ban)  

5 – Crianças; 4 – Adultos; 1 – Contadora de histórias; 1 – Observadora. 

 

i) Antes de dar início à história a contadora de histórias (CH) fala com as crianças sobre 

o título da história que se preparam para escutar. 

ii) A CH começa a contar a história, e interrompe para fazer diversas perguntas às 

crianças. Estas revelam um bom comportamento, estando muito concentradas ao ouvir a 

história. 

iii) Um menino está muito irrequieto a saltitar de um lado para o outro. A CH pára, por 

momentos, a história para repreender o menino dizendo “…que assim os outros meninos 

não conseguem ouvir a história”. 

iv) A CH interage com as crianças ao longo da história e faz a seguinte questão para 

todos os meninos que estão na Sala Infantil (SI): “Vocês sabem o que é um melro? Só 

um menino é que soube responder, os outros mantiveram-se calados. As CH pergunta às 
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crianças “Como é que faz um mocho?” as crianças respondem imitando o som do 

animal. 

v) As crianças estão sossegadas a escutar a história. Um menino observa as imagens do 

conto mostradas pela CH, fazendo algumas referências: “O pássaro está na árvore”, a 

partir deste momento, o menino dá uma pequena continuidade à história criando 

algumas personagens. 

vi) No final da história a CH dialoga com as crianças sobre a actividade a desenvolver 

no atelier de expressão plástica.  

 

Atelier de expressão plástica: 

5 – Crianças; 7 – Adultos; 1 – Dinamizadora; 1 – Observadora. 

 

i) A dinamizadora explica a actividade a desenvolver no atelier. As crianças estão 

atentas e esclarecem algumas dúvidas relativas à actividade. 

ii) A colaborar na actividade estão avós que acompanham os seus netos e resolveram, 

também, fazer a actividade. 

iii) A actividade consiste na construção de um relógio, previamente criado. As crianças 

dialogam umas com as outras sobre a forma de colocar os números correctos nos 

respectivos ponteiros do relógio. 

iv) Ao longo da execução da actividade, verifica-se uma entre – ajuda entre os avós, 

netos e nas crianças. 

v) A dinamizadora também se mostra disponível para auxiliar as crianças na realização 

da mesma, contando com o apoio da observadora. 

vi) Terminada a construção do relógio no que se refere à colocação dos ponteiros e de 

seguida à colagem dos diversos números no relógio, as crianças procedem à decoração 

do mesmo utilizando, somente, lápis de cor dando um toque colorido à figura, 

anteriormente referida. 
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Registo de Observação n.º 8 

 

Dia 05 de Dezembro 2009 

Bebeteca: 

4 – Bebés; 2 – Crianças; 6 – Adultos; 1 – Dinamizadora; 1 – Observadora. 

 

i) A contadora de histórias (CH) chega à Bebeteca para se preparar para contar a 

história. Ela tem várias histórias na mão mas, antes, dialoga com as crianças sobre a 

história que preferem ouvir. 

ii) Os bebés estão muito caladinhos junto dos pais a escutar a história. Ao longo da 

história CH faz algumas perguntas às crianças sobre a história. Esta encontra-se sentada 

junto dos bebes/crianças para ouvirem melhor a mesma. 

iii) A CH mostra a personagem principal da história (anjinho) aos bebés e de seguida 

fala um pouco sobre a actividade a realizar com as crianças. A actividade consiste na 

decoração de um anjinho para colocar na árvore de natal. 

iv) Os bebés dispersam-se da história pegando nos diversos brinquedos existentes na 

Bebeteca para brincar, só as crianças é que se mantêm atentas à história. A CH imita os 

sons de transporte referidos na história. 

v) A CH chama os bebés e entrega-lhes o livro para observarem e mexerem nas imagens 

da história. 

vi) A CH termina a história e sugere aos bebés para pintar um anjinho e uma bota 

pequenina de natal para colocar na árvore de natal. Os pais acompanham os seus filhos 

até ao atelier de expressão plástica. Estes ajudam-nos, na execução da actividade, 

segurando no lápis de cor para os seus filhos pintarem o anjinho e a bota de natal que 

foi solicitada pela CH. 

vii) Ao longo da actividade é notável que se observe uma bebé que está, 

constantemente, a falar pegando nos lápis de cor, mas são os pais que estão a fazer a 

actividade. Os restantes bebés pintam o anjinho e a bota de natal à sua maneira com a 

ajuda dos pais. Estes, por sua vez, dialogam com os filhos sobre a actividade que estão a 

desenvolver. 

viii) A CH distribui a cada progenitor um pedaço de fita-cola adesiva para ajudar os 

seus filhos a colar os símbolos (anjo e a bota de natal) na árvore de natal que se encontra 

ao lado da Bebeteca. 
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ix) Logo após ter terminado a actividade, os pais pegam os filhos ao colo para irem 

colocar na árvore de natal o que acabaram de pintar. 

x) A árvore está a compor-se com os trabalhos realizados pelos bebés e com a ajuda 

fundamental dos pais. 

xi) Os pais contentes ao verem os seus filhos, fotografam-nos ao colocarem o anjinho e 

a bota na árvore de natal. 

xii) Os bebés após terem colado o seu trabalho na árvore de natal, que se encontra na 

Sala da hora do conto, regressam à Bebeteca para brincarem individualmente. 

 

Hora do Conto (A prenda de natal do Henrique Semprespera) 

9 – Crianças; 3 – Adultos; 1 – Contadora de histórias; 1 – Observadora. 

 

i) A contadora de histórias (CH) chega à sala do conto para contar a história. Começa 

por fazer a sua apresentação às crianças e logo de seguida dá início ao conto. As 

crianças estão muito irrequietas. 

ii) A CH pede para que estejam sossegados para que todos os meninos possam ouvir a 

história. Ao longo desta as crianças ficam em silêncio, fazendo alguns comentários 

sobre a história. 

iii) No final da história a CH fala um pouco com as crianças sobre o que escutaram e de 

seguida vai sentar-se nos puffs que a sala do conto oferece, às crianças e aos seus 

acompanhantes, e passa a palavra para a observadora.  

 

Actividade de expressão plástica 

10 – Crianças; 4 – Adultos; 1 – Dinamizadora; 1 – Observadora. 

 

i) A observadora pretende fazer uma pequena intervenção com as crianças através de 

uma actividade denominada “Jogo Dramático”. 

ii) Antes de dar inicio à actividade ela explica às crianças o que pretende realizar e de 

seguida, convida-as a iniciar a actividade contando com a ajuda do fantoche “Pai 

Natal”. 

iii) O jogo dramático consiste em dar continuidade ao conto que as crianças acabaram 

de ouvir e a partir dele fazer outra história, dando ênfase com um fantoche de luva 

vestido de Pai Natal. 
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iv) Pode-se constatar que a intervenção correu bem, as crianças aderiram livremente e 

no final desta, a observadora realizou com as crianças uma actividade de expressão 

plástica. 

v) A actividade de expressão plástica baseou-se na construção de um Pai Natal 

amovível aplicando ataches. A decoração foi feita, com pedaços de papel de lustre 

colorido, bolinhas de papel crepe, retalhos de tecido, algodão e lã de diversas cores. 

vi) Cada criança decorou o pai natal à sua maneira utilizando os diversos materiais, 

anteriormente referidos. Nesta actividade as crianças tiveram ajuda dos pais, avós que as 

acompanharam bem como da observadora que estava sempre disponível para prestar o 

devido auxílio. 

vii) As crianças comentavam umas com as outras sobre a forma de  decorar o pai natal, 

verificando empenho e interesse na realização da mesma. 

viii) No final da actividade as crianças despediram-se para ir embora com os seus pais, 

levando a actividade para casa e não só, também, um sorriso na cara.   

 

 

Registo de Observação n.º 9 

 

Dia 12 de Dezembro 2009 

Bebeteca: 

1 – Bebé; 5 – Crianças; 2 – Adultos; 1 - Contadora de histórias; 1 – Observadora. 

 

i) Antes de dar início à história a contadora de histórias (CH), senta-se ao lado de um 

menino para lhe contar a história, ficando os restantes à volta dela. A CH, ao longo da 

história, só faz perguntas ao menino que está ao lado dela e as outras crianças não 

reagem. 

ii) A CH saiu da Bebeteca dizendo aos bebés/crianças que ia buscar uma árvore de natal 

feita em cartão. 

iii) De regresso ao espaço, a CH coloca a árvore de natal numa posição a que todas as 

crianças/bebés consigam visualizar. 

iv) Os bebés/crianças espalham-se pela Sala Infantil (SI), pegando nos diversos 

fantoches que se encontravam arrumados numa caixa enorme com a forma de um sapo 

verde. 
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v) As crianças que estão na Bebeteca encontram um livro no colchão cor de laranja, 

pegam nele para ver as imagens e comentam-nas uns com os outros à medida que vão 

falando da história. 

vi) A CH chega, novamente, à Bebeteca para explicar às crianças/bebés a actividade de 

Sábado anterior (05-01-2010). Esta baseou-se na decoração e pintura de uma forma 

simbólica natalícia (anjo de natal em papel cavalinho). A CH distribui a cada criança 

uma figura natalícia para trabalhar. As crianças/ bebés pedem ajuda aos pais na 

concretização da actividade, quando já terminada, elas vão com a CH à Sala do Conto 

(SC) para colocarem na árvore de natal a figura. 

vii) Cada criança, uma de cada vez, coloca a sua figura natalícia na árvore de natal 

respeitando a ordem sugerida pela CH. 

viii) A CH e as crianças saíram da SC para regressarem à Bebeteca. 

ix) A CH dirige-se ao menino que esteve, durante a história, ao lado dela para pintar a 

figura natalícia em papel cavalinho para de seguida ir com ela colocar na árvore de 

natal. 

 

 

Hora do Conto (A Noite a Lua e os meninos tristes) 

14 – Crianças; 7 – Adultos; 1 – Contadora de histórias; 1 – Observadora.  

 

i) As crianças entram na Sala do Conto (SC) e aguardam a chegada da CH. Sentam-se 

nos puff’s que se encontram na sala e começam a brincar com eles. Duas meninas estão 

muito irrequietas estando, constantemente, a brincar com os puff’s e até mesmo atirá-los 

para o ar e conseguiram atingir num menino pequeno que estava com a mãe à espera de 

ouvir a história. 

ii) Enquanto, ainda, aguardam pela CH, as crianças conversam umas com as outras 

sobre variados assuntos: sobre a escola, as brincadeiras preferidas, entre outros. 

iii) A CH chega à sala observa o aparato que as duas meninas aprontaram e repreende-

as, logo de seguida, dizendo “que já são crescidas e têm que se portar bem”. 

iv) Antes de dar início à história a CH faz a sua apresentação às crianças, pais, avós e 

aos acompanhantes. 

v) As crianças preparam-se para escutar a história mostrando-se atentas e mais 

sossegadas. A CH começa por dizer que a história que vai contar é muito grande, 
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referindo que as “histórias de Natal são muito grandes”. Ela conversa com as crianças 

sobre o título da história. Dá início à história. 

vi) As crianças ouvem a história muito atentas e em silêncio. 

vii) A CH, ao longo da história, observa que um menino está muito irrequieto e 

interrompe a história para conversar um pouco com a avó da criança. 

viii) A CH pára por  momentos a história para levantar uma questão às crianças mas só 

um menino é que respondeu os outros não reagem. 

ix) O menino que está com a avó continua a distrair as crianças que querem ouvir a 

história e está constantemente a falar e a movimentar-se não conseguindo ficar 

sossegado ate a história terminar. A avó sai com o neto da sala do conto, uma vez que 

não sossega e está a perturbar as restantes crianças, a CH interrompe, novamente, a 

história ate saírem da sala. Retoma à história desabafando “ já estou perdida” mas uma 

menina disse à CH em que parte da história tinha ficado depois da avó do menino ter 

saído da sala. 

x) A CH continua a contar a história e um menino faz um sorriso num momento da 

história. 

xi) Uma criança pede para ver as imagens da história mas a CH disse que “não tem 

imagens”. As crianças mantêm-se atentas à história. 

xii) A CH termina a história levantando uma questão e as crianças respondem, cada uma 

na sua vez, dando a sua opinião. 

xiii) A CH fala especialmente no Natal referindo que é nessa época que as pessoas 

costumam ser mais generosas e amigas. 

 

Actividade de expressão plástica 

15 – Crianças; 7 – Adultos; 1 – Dinamizadora; 1 – Contadora de histórias. 

 

i) A Dinamizadora mostra às crianças a tarefa final para elas fazerem igual e de seguida 

colocarem na árvore de natal que se encontra na sala do conto. 

ii) A observadora também prestou auxílio na elaboração da actividade proposta pela 

dinamizadora, bem como um estagiário da Biblioteca Municipal de Ílhavo. 

iii) As crianças começam a realizar a actividade que consiste na construção, pintura e 

decoração de uma figura natalícia, de um Anjo. Iniciam a actividade pela pintura da 

figura e no final as crianças dirigem-se à dinamizadora para completar o anjo dando um 

toque final utilizando o agrafador para unir as partes que constituem a figura. A 
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dinamizadora coloca os brilhantes no anjo para dar um ar mais natalício, depois disto as 

crianças dirigem-se acompanhadas com os seus pais à sala do conto para colocar na 

árvore de natal o que executaram. 

iv) Os pais ajudam os filhos na elaboração da actividade. 

v) As crianças que já terminaram a actividade despedem-se da 

dinamizadora/observadora/ estagiário e vão-se embora com os pais, as outras crianças 

vão para o computador jogar, e ainda, há outras crianças que vão para a Bebeteca 

brincar.  

 

Registo de Observação n.º 10 

 

Dia 19 Dezembro 2009 

Bebeteca: 

Não houveram bebés/crianças para assistir à Bebeteca. 

 

Hora do Conto: 

5 – Crianças; 1 – Adulto; 1 – Contadora de histórias; 1 – Observadora. 

 

i) A Contadora de Histórias (CH) antes de começar a contar a história faz a sua 

apresentação às crianças. 

ii) Dialoga com as crianças sobre a época que estamos a viver (Natal). A CH pede às 

crianças para falarem de algumas figuras que fazem relembrar o Natal, cada criança dá a 

sua opinião: Pai Natal; o Menino Jesus; S. José e as renas. 

iii) A CH prepara-se para dar início ao conto começando por ler o título da história e, de 

seguida, dialoga com as crianças sobre o mesmo. Um menino interrompe a CH para lhe 

dizer “que é o papá e a mãe que dão as prendas”. 

iv) As crianças estão concentradas a ouvir a história. A CH faz uma pergunta a uma 

menina mas não respondeu, é a CH que dá a sua opinião sobre o que perguntou 

anteriormente. A CH vai mostrando as imagens às crianças ao longo da história. 

v) No final da história a CH diz: “vitória, vitória, acabou-se a história” e as crianças 

presentes repetem em conjunto. De seguida começa por explicar a actividade de 

expressão plástica a desenvolver. As crianças e os seus acompanhantes saem da sala do 

conto e dirigem-se para o atelier de expressão plástica. 

 



 

101 

 

Actividade de expressão plástica 

6 - Crianças; 2- adultos; 1- Dinamizadora; 1 - Observadora  

 

i) A dinamizadora explica às crianças a actividade a realizar. Muito entusiasmadas elas 

fazem diversas questões à dinamizadora sobre a mesma.  

ii) De seguida, a dinamizadora distribui os materiais necessários para a sua realização 

contando com a ajuda da observadora. Ao longo da actividade a dinamizadora presta o 

devido auxílio bem como a observadora.  

iii) As crianças reagem dizendo: “ ai que gira a minha lanterna do pai natal”, outras 

complementam dizendo: “gosto muito desta actividade”.  

iv) À medida que as crianças realizam a actividade a dinamizadora pergunta “para que 

serve a lanterna do Pai Natal?” elas respondem dando, cada uma na sua vez, a opinião.  

v) A dinamizadora chama as crianças que já deram por terminado a actividade para 

ajudar a colar no fundo da lanterna uma vela pequena redonda branca. 

vi) Finalizada a actividade as crianças mostram aos seus pais o resultado, despedindo-se 

da dinamizadora e da observadora.   

 

 

Registo de Observação n.º 11 

 

Dia 09 Janeiro 2010  

Bebeteca: (Opostos de Agatha Ruiz de la Prata) 

1 – Crianças; 3 – Bebés; 5 – Adultos; 1 – Contadora de histórias; 1 – Observadora. 

 

i) A Contadora de histórias (CH) chega à Bebeteca, senta-se no colchão cor-de-laranja e 

antes de dar início à história conversa com as crianças sobre o título da história que vão 

escutar. 

ii) A CH está a contar a história ao mesmo tempo que as crianças observam as imagens. 

Ela ao longo da história faz algumas questões às crianças, elas responderam 

correctamente. 

iii) No final da história a CH interage com as crianças sobre a distribuição, a cada 

menino, de um pequeno elefante colorido. Ela, a CH, caracteriza o elefante como sendo 

um animal grande explicando que o elefante tem o rato suspenso no corpo dele na forma 

de um coração. Depois desta explicação a CH entrega a cada menino um pedaço 
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pequeno de fio branco fino para as crianças colarem com cola o rabo do rato. Neste 

momento, as crianças estão com o elefante nas mãos e tentam descobrir o rato que está 

dentro de um coração, como foi dito anteriormente, preso ao elefante. 

iv) A CH ajuda as crianças na procura do rato bem como os próprios pais que as 

acompanham, também, ela, ajuda as crianças a colocar o rabo no rato. É visível a 

atenção das crianças à explicação da CH. Os meninos satisfeitos mostram aos pais o 

rato e o rabo. 

v) Uma vez que a história falava de dois amigos, o rato e o elefante daí a realização 

desta actividade. 

vi) As crianças brincam com os dois animais, o rato e o elefante. É bem notório que as 

crianças estão radiantes com a realização da actividade que a CH preparou para elas no 

final da história. 

vii) Uma menina que estava no atelier de expressão plástica a pintar um desenho da 

pequena sereia, saiu para ir participar na actividade da Bebeteca. A CH ajudou a menina 

na execução da actividade, ela sai da Bebeteca e regressou ao lugar onde estava a pintar 

o desenho, dando continuidade ao mesmo. 

viii) A CH sai do espaço da Bebeteca e os pais continuam com os seus bebés que estão 

a brincar. Os pais deles trocam ideias entre si, discutem diversos assuntos relacionados 

com os seus filhos. Os adultos conversam um pouco com os outros meninos que estão a 

brincar na Bebeteca. 

ix) Os bebés saem e entram, novamente, na Bebeteca para continuarem a brincar. Uma 

bebe pega num fantoche de luva (cão) que estava na Bebeteca e vira-se para a mãe e diz 

“olá, olá” várias vezes.  

 

 

Hora do conto: (Longe de casa) 

5 – Crianças; 3 – Adultos; 1 – Contadora de histórias; 1 – Observadora. 

 

i) A contadora de histórias (CH) entra na sala do conto e dialoga com as crianças sobre 

o Natal. Pergunta a todas as crianças “quais as prendas que receberam no natal”. 

Todas as crianças disseram o que receberam no Natal e a última criança disse que 

recebeu um castelo e a CH fala um pouco com esse menino sobre o castelo, perguntou-

lhe “quem construiu o castelo” e é o pai da criança que responde, “fui eu” depois o 

menino diz que “também ajudou o pai”. 
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ii) A CH estava para dar início à história quando chegou uma menina, sentou-se e a CH 

interrompeu para falar com ela sobre o que recebeu no natal, depois disso a CH começa 

a explicar o título da história às crianças referindo a época em que cai a neve. Lança a 

pergunta para as crianças “em que altura existe mais neve?” – as crianças responderam 

todas que é no Inverno. 

iii) A CH continua a contar a história… as crianças estão muito atentas e em silêncio a 

ouvir a história. 

iv) A CH faz uma questão às crianças, mas estão com tanta atenção que nem 

responderam. As crianças continuam em silêncio. 

v) Um menino comentou uma parte da história “tão grande”, e a CH não deu feedback. 

vi) A CH termina a história dizendo: “vitória, vitória acabou-se a história”, as crianças, 

também, dizem em conjunto o mesmo que foi dito pela CH. 

vii) A CH fala da actividade que vão fazer a seguir. Pergunta às crianças se querem 

construir um coelhinho, elas respondem que sim. 

 

Actividade de expressão plástica: 

6 – Crianças; 4 – Adultos; 1 – Dinamizadora; 1 – Observadora. 

 

i) A dinamizadora explica às crianças todos os passos a seguir para fazer a actividade. 

Mostra um exemplo de um coelho já construído, dizendo que é “assim que vai ficar o 

vosso coelhinho”. 

ii) A dinamizadora distribui a cada criança um molde do corpo do coelho para 

começarem a pintar. As crianças começam por pintar o corpo do animal para de seguida 

colar as orelhas e o rabo do coelho ao corpo. Utilizam marcadores e lápis de variadas 

cores. A dinamizadora continua a distribuir as partes do coelho estando, neste momento, 

a entregar a cada criança as orelhas e o rabo do coelho. O rabo do coelho é feito com um 

“pau de cachimbo”. 

iii) A dinamizadora diz às crianças que o coelho é pintado ao gosto de cada uma delas. 

iv) Um menino questiona o material do coelho dizendo” isto parece sei lá o quê?”. 

v) Um pai ajuda o filho a pintar o corpo do coelho. 

vi) Dois adultos que vieram acompanhar também, participaram na actividade e prestam, 

da mesma forma, a ajuda necessária na realização da actividade dos seus filhos. 
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vii) As crianças realizam a actividade silenciosamente sem se questionar sobre o que 

estão a fazer, a dinamizadora pergunta às crianças se precisam de ajuda. Ela encontra-se 

ao lado de um menino que já acabou de pintar o corpo do coelho, para colar as orelhas. 

viii) Às crianças que já terminaram de pintar o corpo do coelho a dinamizadora ajuda a 

completar o coelho. Algumas crianças já terminaram a actividade e pedem à 

dinamizadora para fazer a mesma, novamente. Uma menina que, também, já repetiu a 

actividade e a concluiu pergunta à dinamizadora se pode ir para o computador, a 

dinamizadora responde que “sim”. 

ix) No final da actividade a dinamizadora dialoga com um menino sobre o que acabou 

de fazer e se gostou, ele respondeu que sim. 

 

Registo de Observação n.º 12 

 

Dia 23 de Janeiro de 2010 (Os miminhos/ As cores de Agatha) 

Bebeteca:  

5 – Crianças; 2 – Bebés; 4 – Adultos; 1 – Contadora de história; 1 – Observadora. 

 

i) A Contadora de histórias (CH) chega à Bebeteca e prepara-se para contar a história, 

aguardando até que as crianças estejam sentadas e quietas. A CH começa por dialogar 

com as crianças sobre o que entendem do título da história e de seguida faz a questão “ 

quem é que não gosta de miminhos?” cada criança dá a sua opinião bem como a CH. 

ii) As crianças portam-se bem durante a história, a CH fala com as crianças/bebés sobre 

as cores da história. 

iii) No final da história a CH faz um resumo daquilo que as crianças/bebés escutaram.  

Termina a história e pega noutro livro para contar uma nova história. Ela faz algumas 

perguntas às crianças e, estas, respondem correctamente. 

iv) As crianças estão atentas mas, de vez em quando, fazem alguns comentários. 

v) No final da história a CH entrega a cada criança um coração grande com várias cores 

e explica a actividade para os bebés/crianças fazerem em casa. 

vi) A CH fala com os pais sobre o índole educativo das histórias e os bebés/ crianças 

ficam a brincar na Bebeteca, ela sai do espaço e as crianças/bebés continuam a brincar e 

os pais assistem com um enorme sorriso nos lábios. 

vii) Uma menina que estava na Bebeteca  sai para ir buscar um livro e de seguida larga-

o e começa  a brincar com outros brinquedos existentes na Bebeteca.  
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Hora do Conto: (O elefante que não era elefante) 

7 – Crianças; 1 – Bebe; 3 – Adultos; 1 – Contadora de histórias; 1 – Observadora. 

 

i) A contadora de histórias (CH) faz a sua apresentação às crianças que estão presentes e 

começa por dizer o título da história que vai contar, sublinhando que a “história é 

maluca”. 

ii) As crianças encontram-se atentas e bem sentadas a ouvir a história. 

iii) Um menino lança um sorriso numa passagem da história. 

iv) A CH ao longo da história vai mostrando as imagens às crianças para observarem. 

No final desta, a CH diz “vitória, vitória…” e as crianças terminam a frase “acabou-se 

a história”. 

v) A CH faz um resumo da história antes de explicar às crianças a actividade de 

expressão plástica a desenvolver a seguir.  

 

Actividade de expressão plástica: 

7 – Crianças; 1 – Bebé a assistir; 3 – Adultos; 1 – Dinamizadora; 1 Observadora.   

 

i) A dinamizadora começa por dar uma folha A4 de papel de cavalinho a cada criança e 

de seguida explica a actividade. 

ii) A observadora ajuda a distribuir o material necessário para concretizar a actividade. 

Os pais ajudam os filhos na elaboração do desenho. Este consiste em as crianças 

colarem na folha que lhes foi distribuída o tipo de material que considerem útil para a 

construção do desenho. 

iii) A dinamizadora e a observadora distribuem diversos materiais pelas crianças como: 

flores desenhadas em fimo de diversas cores; papel de lustre da cor verde; lápis de cera 

de diversas cores; marcadores de filtro de várias cores, cola e tesoura. A partir destes 

materiais e com a ajuda dos pais/dinamizadora constroem o desenho. 

iv) Um menino está muito eufórico a fazer a actividade, encontra-se constantemente a 

falar e a distrair os colegas que estão à volta. 

v) Uma menina foi a primeira a terminar a actividade e a dinamizadora pediu a uma 

estagiária da Biblioteca para tirar uma fotografia. Entretanto mais crianças já 

terminaram a actividade e despedem-se da dinamizadora para ir embora. Esta chama a 
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atenção ao menino dizendo que “ a brincadeira já acabou e que está a passar as 

marcas”, ele obedece e continua a realizar a actividade em silêncio.  

 

Registo de Observação n.º 13 

 

Dia 30 de Janeiro de 2010 

Bebeteca:  

3 – Crianças; 2 – Bebés; 6 – Adultos; 1 – Contadora de histórias; 1 – Observadora. 

 

i) A contadora e histórias (CH) chega à Bebeteca e diz para os presentes, “boa tarde” 

senta-se e entrega um balão a uma bebé que lhe pediu. A CH deita-se no colchão para 

estar mais próximo dela. Começa a falar da actividade a desenvolver a seguir à história. 

ii) A CH começa por mostrar as imagens da história, falando das formas geométricas às 

crianças, elas conhecem bem as formas porque a CH fez algumas questões relacionadas 

com as formas geométricas e as crianças responderam acertadamente. 

iii) Um menino que está na Bebeteca mais crescido pega em dois fantoches de luva e 

coloca um em cada mão para brincar sozinho. 

iv) A CH interage com as crianças ao longo da história, elas estão perto da CH para 

ouvir melhor a história só uma bebé é que está entretida a brincar com um balão 

amarelo. No final da história a CH distribui a cada criança/bebé uma forma de lua para 

fazerem a actividade, ela presta auxílio às crianças na realização da actividade. 

v) Um menino que está com os fantoches de luva na mão dirige-se para o fantocheiro, 

que faz parte da Bebeteca, e põe os fantoches à vista. Uma funcionária da biblioteca vai 

ter com ele para sair de lá. 

vi) As crianças fazem a actividade junto da CH, ela põe cola numa imagem para as 

crianças, individualmente, colarem na lua as imagens em formas geométricas, as 

crianças obedecem à CH e colam-nas lá na lua. Os pais estão a assistir à actividade e 

quando os filhos terminam a actividade colando as imagens geométricas no lugar certo 

os próprios pais batem palminhas. 

vii) A CH sublinhou que uma criança conseguiu colar tudo direitinho e que está de 

parabéns! Um menino pede um balão cor-de-laranja à CH, uma menina vai buscar um 

balão cor-de-rosa e traz um para o irmão azul. 
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viii) Os bebés e as crianças estão a brincar com os balões na Bebeteca mas só um 

menino é que está a brincar com os diversos brinquedos que o espaço oferece aos mais 

pequeninos. 

ix) A CH sai da Bebeteca e as crianças e os bebés continuam a brincar.  

 

Hora do Conto 

10 – Crianças; 3 – Adultos; 1 – Contadora de histórias; 1 – Observadora.  

 

i) A contadora de histórias (CH) chega à sala do conto, começando por olhar para um 

menino e afirmar: “temos caras novas”, ela dialoga com as crianças que foram a 

primeira vez assistir à hora do conto. 

ii) A CH faz a sua apresentação às crianças e de seguida conversa, com elas, dizendo 

que hoje vão fazer uma actividade diferente em vez de ser uma actividade de expressão 

plástica. Estão neste momento a falar de provérbios, destacando o do mês de Janeiro: 

“Quem tem boca vai a Roma”. Dialoga com as crianças sobre o provérbio. A CH diz 

que hoje a actividade não vai ser de expressão plástica mas sim uma actividade de 

expressão musical. Adianta já a actividade que vão desenvolver com as crianças depois 

de terminar a história. 

iii) Uma menina sugere que cada criança conte um bocado da história. Começam a 

contar a história duas meninas que estão deitadas no chão em cima dos puffs em forma 

de tartaruga e crocodilo, que a sala oferece, as restantes crianças encontram-se sentadas 

e muito sossegadas nos puffs cor-de-laranja e em forma de borboleta. 

iv) A CH faz algumas questões dirigidas às crianças sobre a história, elas respondem 

correctamente. 

v) Um menino está sentado ao colo da mãe com a actividade que fez na Bebeteca e a 

mãe está com o balão na mão que lhe foi cedido no mesmo espaço. 

vi) As crianças estão muito atentas à história, só um menino é que está em cima da 

tartaruga deitado de barriga para baixo a movimentar-se, constantemente, elevando as 

pernas a cima e a baixo. 

vii) A CH durante a história vai mostrando as imagens às crianças, elas observam-nas 

com atenção. 

viii) Durante a história surgiu uma dúvida a uma menina que pergunta à CH “o que é 

desesperada?”, a CH explica utilizando um vocabulário simples. 
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ix) Um menino que está ao colo da mãe encontra-se a falar baixinho de vez em quando 

mas, a mãe não responde sempre às questões colocadas pelo filho. O menino que estava 

ao colo da mãe, sai e vai deitar-se nos puff’s cor-de-laranja movimentando, 

constantemente, os braços. 

x) Terminada a história a CH diz: “vitória, vitória acabou-se a história”. Ela dialoga 

com as crianças sobre o que entenderam da história, sendo que esta trata de um 

provérbio bem conhecido: “Quem tem boca vai a Roma”. Cada criança dá a sua opinião 

sobre o provérbio começando por falar dos medos que têm, uma menina diz: “ tenho 

medo do escuro porque tenho 4 anos”. Depois a CH conversa um pouco com as 

crianças sobre os medos bons e/ou maus. De seguida, um menino diz:” a minha irmã 

tem medo do escuro, acende a luz”. 

xi) A CH fala da actividade de expressão plástica a desenvolver a seguir. A CH mostra 

uma imagem do livro às crianças, que acabou de ler, explicando em que consiste a 

actividade. Esta baseia-se na construção de um puzzle. Algumas crianças dizem que não 

precisam de ajuda para construir o puzzle mas a CH refere que ajuda os meninos que 

dela precisarem. As crianças saiem da sala do conto acompanhadas com os seus 

familiares e dirigem-se para o atelier de expressão plástica.  

 

Actividade de expressão plástica: 

10 – Crianças; 2 – Adultos; 1 – Dinamizadora; 1 – Observadora. 

 

i) A dinamizadora e a observadora distribuem pelas crianças uma folha A4 branca de 

papel de cavalinho e um envelope com as peças do puzzle. As crianças pedem ajuda 

para construir o puzzle contando com a ajuda da dinamizadora e a observadora. Ela 

presta auxílio às crianças na colagem das peças do puzzle na folha de papel. 

ii) As crianças que já terminaram, a actividade, levantam-se para mostrar o puzzle aos 

pais. 

iii) Uma menina chegou atrasada ao atelier para fazer a actividade mas, a dinamizadora 

sugeriu às crianças para irem para a sala do conto levando o puzzle já construído para 

escutar a música correspondente ao mesmo e depois ela faz a actividade com a menina 

que chegou tarde. 

iv) Na SC e durante o escutar da música um menino detectou um erro na música 

levando a dinamizadora a corrigi-lo de imediato. Pega no livro e conta esse excerto da 

história onde consta o erro ortográfico. A dinamizadora sai da sala para ir buscar uma 
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caneta preta e, de seguida, pega no puzzle de uma menina para corrigir o erro. Logo 

após chamar as crianças, uma de cada vez, para ir entregar o puzzle para a correcção. 

Terminada a correcção as crianças regressam aos seus lugares e aguardam pela música. 

v) A menina que chegou tarde ao atelier também está na sala do conto pronta para 

escutar a música. 

vi) As crianças conversam entre si, umas com as outras, discutindo que a televisão está 

desligada mas, outras dizem que está só em pausa. A dinamizadora entregou a cada 

criança a música corrigida. Em seguida, ela, põe a música a tocar e começa a cantar com 

algumas crianças que se fazem acompanhar. Elas param de cantar para ouvirem só a 

dinamizadora a cantar. A dinamizadora aumenta o volume só um bocadinho para as 

crianças voltarem, outra vez, a cantar. Uma menina sugere ler a música sem som, a 

dinamizadora sugere que cada criança leia uma parte da música. Uma menina está 

deitada num puff pequeno cor-de-laranja estando, constantemente, a movimentar-se de 

posição. 

vii) As crianças estão atentas a ouvir as outras crianças a ler. Um menino está a fazer 

barulho com o puff arrastando-o para um lado e para o outro. 

viii) A dinamizadora sugere, novamente, que todas as crianças leiam em conjunto a letra 

da música. 

ix) A dinamizadora termina a secção pedindo desculpa pelo erro cometido e pede às 

crianças para voltarem para a semana seguinte. Uma mãe diz: “ foi muito bonito, 

obrigada!”. As crianças despedem-se da dinamizadora para irem embora com os pais 

mas ela fica com a menina que chegou tarde à actividade de expressão plástica, 

anteriormente, realizada.  
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Registo de Observação n.º 14 

 

Dia 06 de Fevereiro de 2010 

Bebeteca:  

2 – Crianças; 2 – Bebés; 4 – Adultos; 1 – Contadora de histórias; 1 – Observadora. 

 

i) A contadora de histórias (CH) chega à Bebeteca atrasada dirigindo-se aos pais 

comunicando “ que já passou da hora e que depois vai atrasar a hora do conto”.  

Ela dialoga com uma bebé dando-lhe uma boneca de trapo colorida para ela dar um 

carinho na boneca, uma mãe interage com a CH durante toda a história. Essa mesma 

mãe, também, dialoga com a filha ao longo de toda a história. A CH faz uma pergunta à 

bebé e a mãe responde: “ fala sem vergonha, filha, fala”. Uma senhora (cerca de 60 

anos) está sentada numa cadeira a assistir à história dialoga, em simultâneo, com a CH e 

a mãe da bebé. 

ii) Ao longo da história, a CH, faz diversas perguntas aos bebés/crianças e ambos 

respondem à sua maneira. Uma estagiária da Biblioteca Municipal de Ílhavo está a 

registar todos os momentos vividos na Bebeteca através da máquina fotográfica. 

iii) A mãe da menina pega no livro infantil que estava em cima do colchão cor-de-

laranja na Bebeteca e faz de seguida várias questões à filha, a CH fica a assistir ao 

momento até à chegada de uma mãe com as suas filhas ao espaço. A mãe sugere à filha 

que conte a história, mas como é bebé foi a mãe que contou a história à filha. 

iv) A CH abandona o espaço e os pais permanecem, lá, com os seus filhos. Um bebé 

que se encontra na Bebeteca começa a brincar com os brinquedos que o espaço oferece, 

dedicados aos mais pequenos, mas um menino que, também, está sozinho conversa com 

o bebé para começarem a brincar juntos.        

 

Hora do Conto 

8 – Crianças; 4 – Adultos; 1 – Contadora de histórias; 1 – Observadora.  

 

i)A contadora de histórias (CH) chega à sala do conto começando por dizer “Boa 

Tarde” às crianças, pais e outros familiares que estão presentes, dando a sugestão de 

recordar os nomes. Cada criança diz o nome de forma ordenada. A observadora e a 

estagiária da Biblioteca Municipal de Ílhavo (BMI), que está a tirar fotografias, também 

fazem a sua apresentação. 
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ii) No início da história a CH sublinha” espero que nenhum menino conheça esta 

história que vamos escutar”, as crianças dizem, em simultâneo, que não. Ela diz “que 

quando se ouve uma história tem que se fazer pouco barulho para todos os meninos 

conseguirem ouvir a história”. 

iii) Durante a história um menino que estava num puff em forma de caracol 

desequilibrou-se e foi a estagiária da BMI e a observadora que ajudaram o menino a 

levantar e a sentar-se no puff. 

iv) Uma mãe estava sentada num puff cor-de-laranja comprimido em forma de um 

rectângulo junto aos outros adultos, onde normalmente ficam os adultos a assistir à 

história, sai do lugar e vai pôr-se de joelhos detrás das costas da filha que está sentada 

num puff cor-de-rosa em forma de borboleta. 

v) Ao longo da história observa-se que as crianças estão muito concentradas e 

silenciosas à história. 

vi) Um menino sai do puff em forma de caracol, onde se encontrava, e dirige-se à mãe e 

à avó que estão no puff comprido cor-de-laranja rectangular junto dos outros adultos. 

Este menino afasta-se dos familiares – avó e a mãe – e regressa ao seu lugar dando um 

trambolhão à chegada mas, desta vez, conseguiu levantar-se e sentar-se sozinho no puff 

onde estava anteriormente. 

vii) Uma menina, que tinha a mãe atrás das costas, levanta-se e virou-se para a mãe, de 

seguida saiu do puff cor-de-laranja em forma de borboleta e senta-se no chão em frente 

ao puff virada para a frente. 

viii) O menino que caiu do puff está a movimentar-se um pouco levando-o a saltar do 

puff onde está para outro fazendo um pouco de barulho distraindo as outras crianças. 

ix) Pega num puff cor-de-laranja em forma de borboleta e vira-o ao contrário dirigindo-

se para a estagiária da BMI, que está a tirar fotografias, e pergunta-lhe: “se o puff é 

assim?” a estagiária não respondeu. Dá um pulo e senta-se novamente. 

x) A CH termina a história dizendo:” Vitória, vitória” e as crianças continuam em 

simultâneo:” acabou-se a história”. De seguida a CH fala da actividade que vão 

desenvolver a seguir. 

xi) No final da história chegou um menino à sala para assistir à história mas a CH disse-

lhe que já tinha terminado a história mas que podia ir fazer a actividade de expressão 

plástica. O menino aceitou a proposta da CH. 

xii) Quando as crianças saíram da sala do conto com os seus acompanhantes para se 

dirigirem ao atelier, um menino ficou sozinho na sala pouco tempo depois de ter saído 
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para ir para a Bebeteca. A observadora tentou falar com ele mas não obteve nenhuma 

resposta. O menino não realizou a actividade, com todas as crianças, porque quando 

chegou à Sala Infantil os materiais estavam distribuídos pela mesa do atelier e decidiu 

fazer a actividade sozinho sem ajuda, auto-recriando-se à sua maneira. 

xiii) Chegado ao atelier de expressão plástica, espaço amplo com ligação à Bebeteca, 

observa-se que os bebés ainda continuam a brincar no espaço da Bebeteca enquanto que 

as crianças estão a fazer a actividade de expressão plástica. 

 

Actividade de expressão plástica 

10 – Crianças; 5 – Adultos; 1 – Contadora de histórias; 1 – Observadora; 2 – Estagiárias 

da BMI. 

 

i)A dinamizadora começa por explicar a actividade às crianças. Os materiais estão 

espalhados pela mesa no sítio de cada lugar. Cada criança tem à sua frente um cabrito, 

começando por pintá-lo. As estagiárias distribuem pelas crianças os lápis de cor e as 

canetas de feltro para começarem a pintar a figura. 

ii) Os pais assistem à actividade e ajudam os filhos no que for necessário. A 

dinamizadora corta umas pequenas tiras de um cachecol colorido para dar a cada 

criança. 

iii) O pai de uma menina pega, várias vezes, no telemóvel para registar os momentos em 

que a filha está a executar a actividade. 

iv) A dinamizadora distribui as colas pelas crianças e os pais, continuam, a ajudar os 

filhos na realização da actividade. 

v) Ela ajuda as crianças a colar o cabrito na mola. As estagiárias, também, ajudam as 

crianças na actividade. 

vi) Um menino foi o primeiro a terminar a actividade e a dinamizadora sugere que vá 

pintar um desenho. 

vii) No final da actividade as crianças mostram, todas contentes, a actividade concluída 

aos pais com um enorme sorriso nos lábios. 

viii) As crianças, quando finalizada a actividade, despedem-se da dinamizadora e das 

estagiárias. Uma delas, durante toda a actividade, está a registar os momentos vividos 

através da máquina fotográfica. 
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ix) Após todas as crianças terem terminado a actividade, um menino que esteve no 

computador e que não assistiu à hora do conto foi realizar a actividade de expressão 

plástica com a dinamizadora. 

x) A actividade baseia-se na construção e decoração de um íman utilizando uma mola 

de madeira para suporte e sendo útil para colocar no frigorífico. Esta está, inteiramente, 

relacionada com a história que as crianças acabaram de ouvir. 

xi) A actividade correu bem, as crianças mostraram-se motivadas contando com a ajuda 

dos pais, dinamizadora e estagiária da BMI. 
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APÊNDICE II 

GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

 

1) Dados Sociodemográficos       Criança: (idade; ano de escolaridade;  

                                                                      actividades favoritas; género.  

  

                      Pais: idade dos pais; profissão         

                                                         Familiares                   

                                                                                  Avós: idade; reformado ou  

                                                                               não; se tem actividades; 

 

 

 

   2) Identificação do Espaço: Representações das crianças e dos pais sobre a Sala 

Infantil 

 * O que pensas do espaço? 

 * Gostas das actividades? 

 * Actividades favoritas? 

 * O que mudarias? Como farias a Biblioteca? (- métodos interactivos; 

           - produções da criança)  
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  2.1) Representações dos pais: 

   * O que acha da Sala Infantil? 

   * Como conhecem? 

              * Porque vem à Sala Infantil? 

              * O que mudaria? 

 

 

3) Usos e Práticas das Crianças e Pais da Sala Infantil 

* Quantas vezes visitas? 

* O que mais requisitas? 

* O que fazes normalmente na Sala Infantil 
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ENTREVISTAS 

 

Entrevista n.º 1 

Nome: A - 10 

Idade: 10 anos; 

Ano de escolaridade: 4.º ano; 

Género: masculino; 

Actividades favoritas: jogar à bola e ver televisão. 

Profissão da mãe/idade: Cabeleireira, 31 anos; 

Profissão do pai/idade: Vendedor de peças de carros, 39 anos. 

 

Entrevistador: Quem te deu a conhecer este espaço (Sala Infantil)? 

Menino: Foi a minha avó que me trouxe cá. Já cá tinha passado com o meu avô de 

bicicleta mas não fazia a menor ideia do que isto era. Sei lá pensava que era, por 

exemplo, onde se tirava cursos mas mais tarde vim a saber pela minha avó que era uma 

biblioteca. 

Entrevistador: Já visitas-te a biblioteca com os pais? 

Menino: Os meus pais nunca vieram à biblioteca mas sabem que existe aqui e que eu 

venho com a minha avó. Aos meus pais não peço mas à minha avó sim peço para vir à 

hora. 

Entrevistador: A avó gosta de vir contigo para a biblioteca? 

Menino: Ela também gosta de vir aqui ver livros de pintura, ela anda a ler livros de 

pintura. Está a tirar um curso. A avó foi ver os livros de pintura e eu vim para o espaço 

infantil. 

Entrevistador: E o avô não costuma vir com vocês? 

Menino: O meu avô não vinha aqui há muito tempo, mais ou menos à um mês, mas hoje 

veio comigo e com a avó de carro porque está a chover.   

Entrevistador: Gostas de vir com a avó? 

Menino: Eu vim uma vez com ela e gostei.  

Entrevistador: Tens mais algum familiar que venha contigo à biblioteca? 

Menino: Tenho a minha prima que veio 3 vezes à SI e eu brinco com ela e ela também 

vai à hora do conto. As duas primas vêm com a minha tia e vão embora com a tia, 
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encontro-me aqui na SI com elas. A minha prima mais velha (a de 12 anos) só veio aqui 

ainda uma vez e a quem tem 8 anos já veio quatro vezes porque a vi  aqui na SI.   

Entrevistador: O que mais gostas de fazer aqui? 

Menino: Assistir à hora do conto e fazer a actividade. 

Entrevistador: E na Bebeteca? 

Menino: Não participo, só participei uma vez na Bebeteca. São histórias mais à 

criancinha, as histórias da hora do conto gosto mais. 

Entrevistador: O que achas deste espaço?  

Menino: A Sala Infantil (SI) é bonita, um bom espaço e está bem localizada. Acho piada 

às actividades um bocadinho antes da hora do conto. 

Entrevistador: E que tipo de actividades são? 

Menino: Quando tenho 20 minutos vou fazer jogos educativos, e quando tenho 

pouquinho tempo chego e espero um bocadinho até começar a hora do conto. 

Entrevistador: Há quanto tempo frequentas a SI?  

Menino: Há um ano. 

Entrevistador: E costumas vir com quem? 

Menino: Com a avó. 

Entrevistador: O que pensas da secção da Hora do conto (HC)? 

Menino: Os meninos respondem às perguntas da contadora de histórias (CH), os 

meninos têm empenho naquilo que fazem e principalmente a CH é simpática (Neida). 

Gosto também das outras contadoras de histórias. 

Entrevistador: Concordas com o comportamento das crianças, que assistem à hora do 

conto, que se portam mal? 

Menino: Um menino pequeno não tem noção das coisas mas, mesmo assim não acho 

correcto esse menino ter feito isso.  

Entrevistador: Costumas ver filmes animados na SI? 

Menino: Costumo ir ver um filme, raramente, só quando há alguma novidade de um 

filme peço e vejo. 

Entrevistador: E livros? Costumas requisitar? 

Menino Costumo requisitar um livro mas requisito, principalmente, Dvd‟s. livros só 

levei uma vez para ler em casa com a avó. 

Entrevistador: Que tipo de Dvd‟s? Séries? Comédias? 

Menino: Filmes de aventura. 

Entrevistador: Como é que é o teu comportamento dentro da biblioteca? 
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Menino: Tento estar em silêncio quando algumas pessoas estão a ler algum livro para 

não as desconcentrar no que estão a fazer. 

Entrevistador: Achas que a biblioteca deve ser um espaço onde se deve estar em 

silêncio? 

Menino Eu acho que devia melhorar porque os meninos continuam a fazer muito 

barulho. A biblioteca devia ser mais silenciosa e por enquanto está bem localizada. 

 

Entrevista n.º 2 

Nome: AJ - 8 

Idade: 8 anos; 

Ano de escolaridade: 3.ª Classe; 

Género: Feminino; 

Actividades favoritas: Desenhar, ver televisão e são estas, mais nenhumas.  

Profissão da mãe/idade: Trabalhadora fabril, 38 anos; 

Profissão do pai/idade: Vendedor de carros, 35 anos. 

 

Entrevistador: O que pensas do espaço, Sala infantil (SI)? 

Menina: Penso deste espaço como é que hei-de de explicar…este espaço é divertido 

para algumas pessoas, elas gostam de ler livros cá e da hora do conto. 

Entrevistador: Sabes quais são as actividades que fazem aqui? 

Menina: Sei, é a hora do conto a Bebeteca e fazer a actividade. 

Entrevistador: Gostas das actividades? 

Menina: Gosto muito das actividades da sala.  

Entrevistador: Quais são as actividades favoritas da SI? 

Menina: As minhas actividades favoritas aqui na SI é a de expressão plástica. 

Entrevistador: E as outras, não gostas? 

Menina: Sim gosto. 

Entrevistador: O que mudarias aqui na SI? 

Menina: O que mudaria neste espaço, acrescentava lá fora uns baloiços e um escorrega. 

Gostava que na biblioteca tivesse a hora do filme, gostava de ver o filme da Barbie e os 

três mosqueteiros. 

Entrevistador: Como farias a biblioteca? 
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Menina: Fazia um jardim grande com muitas diversões, fazia também muitas salas 

cheias de livros e brinquedos. Na biblioteca gostava que abrisse um McDonald‟s para 

comer um happy meal  

Entrevistador: Como é que tiveste conhecimento da SI? 

Menina: Eu penso que ninguém me disse, que eu esteja a imaginar ninguém me disse. 

Vim cá à biblioteca um dia e é que vi a expressão plástica, os livros, as partes para as 

crianças pequeninas… 

Entrevistadora: A Bebeteca. 

Menina: Sim isso. E também vi a sala da hora do conto. 

Entrevistador: Vens com quem para a biblioteca? 

Menina: Normalmente é a minha mãe que me deixa aqui e depois fico sozinha na 

biblioteca. Uma vez a mãe foi limpar um apartamento a uma senhora e eu fiquei na 

biblioteca sozinha.  

Entrevistador: Quantas vezes visitas a biblioteca? 

Menina: Venho sempre ao sábado quando posso ou tenho festas de anos ou não me 

lembro e porque estou a fazer outras coisas ou porque vou passear com a minha mãe. 

Venho cá poucas vezes e já não me lembro qual a melhor actividade de expressão 

plástica que fiz.  

Entrevistador: O que mais costumas requisitar? 

Menina: Costumo, às vezes e maioritariamente das vezes, levar é livros mas às vezes 

também é dvd‟s de filmes. Levo filmes da Barbie e só levei mesmo da Barbie. 

Entrevistador: E dos três mosqueteiros?  

Menina: Ah, sim esse também costumo levar mas, é mais da Barbie. 

Entrevistador: Então e hoje, vais levar algum dvd? 

Menina: Hoje não vou levar nenhum dvd porque tenho amanhã um sarau de dança na 

escola.  

Entrevistador: O que fazes, normalmente, na SI enquanto não está na hora do conto? 

Menina: Normalmente leio livros e vou para o computador quando está livre. 

Entrevistador: O que costumas fazer no computador? 

Menina: Jogo o jogo das bolas 

Entrevistador: O Puzzle Bubble? 

Menina: Sim é isso, eu às vezes não sei o nome dos jogos. 

Entrevistador: Já vieste à biblioteca com a tua escola? 

Menina: Sim já vim à biblioteca ver um teatro com a minha turma. 
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Entrevistador: Que tipo de teatro? 

Menina: Teatro de fantoches. 

Entrevistador: E o que achas desta biblioteca de uma maneira geral? 

Menina: Eu acho que esta biblioteca foi uma boa iniciativa para as pessoas virem cá ler 

histórias e para irem para o computador. Na SI eu, normalmente, vou à sala do conto e 

faço a expressão plástica. 

Entrevistador: Se fosses tu a construir a biblioteca, como farias? 

Menina: Eu queria que houvesse uma sala com muitas caixas de disfarces lá dentro para 

as pessoas se disfarçarem. 

Entrevistador: Mas a biblioteca é um espaço onde todas as pessoas têm de fazer silêncio 

e com os disfarces acabariam por fazer barulho. 

Menina:Mas só nessa sala é que as pessoas andavam disfarçadas.  

Entrevistador: O que farias mais da biblioteca? 

Menina: Eu gostava que a biblioteca tivesse uma sala de dança e um cabeleireiro.  

Entrevistador: Para que é que servia a sala de dança e o cabeleireiro? 

Menina: A sala de dança queria para dançar e o cabeleireiro para fazer penteados. 

Entrevistador: Mas para isso existem os espaços apropriados, tal como escolas de dança 

e cabeleireiros, não numa biblioteca. 

Menina: Sim mas era giro. 

Entrevistador: E o que construías mais? 

Menina: Eu gostava que construíssem mais bibliotecas em Ílhavo para as pessoas que 

vivem mesmo no centro, não é bem isso que quero dizer, vivem noutras … como é que 

se chama? Ahh, não sei, não me está a sair nada bem da cabeça. 

Entrevistador: Arredores. 

Menina: É isso, arredores. São para as pessoas que vivem nos arredores de Ílhavo e que 

pudessem vir à biblioteca mais perto delas… 

Entrevistador: Mas as pessoas que vivem nos arredores deslocam-se, facilmente, à 

Biblioteca Municipal de Ílhavo porque é tudo muito perto. E cada cidade tem a sua 

biblioteca por isso a Cidade de Ílhavo não precisa de ter mais bibliotecas, basta uma.  

Menina: Eu gostava que a biblioteca tivesse mais perto das pessoas para não terem de 

fazer muito caminho. Acho que não quero dizer mais nada… 

 

Entrevista n.º 3 

Nome: H-9 
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Idade: 8 anos; 

Ano de escolaridade: 3.º ano; 

Género: masculino; 

Actividades favoritas: jogar karaté, educação física e natação. 

Profissão da mãe/idade: Professora de literatura na Universidade de Aveiro, 37 anos; 

Profissão do pai/idade: Professor na Universidade de Braga, 43 anos. 

 

Entrevistador: Porque é que vens à biblioteca? 

Menino: Porque gosto de ler livros, às vezes também jogo no computador, mais…e 

gosto da hora do conto. 

Entrevistador: O que fazes aqui na Sala Infantil (SI)? 

Menino: Normalmente venho sempre à hora do conto e faz-se actividades. 

Entrevistador: Que tipo de actividades gostas mais? 

Menino: Gosto mais é de fazer as actividades depois da hora do conto. 

Entrevistador: E da Bebeteca? 

Menino: É para os mais pequenos. 

Entrevistador: O que mudarias na SI?  

Menino: Epah, não sei… Acho que não era preciso mudar nada já é tudo bom, mais 

nada. 

Entrevistador: O que pensas do espaço? 

Menino: Há muitas estantes cheias de livros, alguns jogos daqueles que estão ali, 

desenhos e acho que mais nada.  

Entrevistador: Costumas vir à biblioteca com quem? 

Menino: Venho à biblioteca com a minha irmã e venho, normalmente, ao sábado. Às 

vezes venho sozinho porque não tenho nada para fazer em casa.  

Entrevistador: És pontual? 

Menino: Não venho todos os sábados porque estou em casa a fazer outras coisas, outras 

vezes a fazer o trabalho da escola e as outras a brincar.  

Entrevistador: Qual o momento em que mais visitas a biblioteca? 

Menino: Depende dos meses…Agora em Dezembro venho mais porque, estamos mais 

de férias e no verão também.   

Entrevistador: E durante a semana? 

Menino: Não posso porque acabo a escola e tenho outras actividades. 

Entrevistador: Que tipo de actividades? 
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Menino: Como por exemplo tenho que ir para o conservatório, catequese, natação e 

karaté.  

Entrevistador: Quem te deu a conhecer este espaço? 

Menino: Não me lembro quem me disse que existia este espaço.  

Entrevistador: Mas gostas de cá vir? 

Menino: Sim gosto. 

Entrevistador: O que mais requisitas? 

Menino: Levo livros para casa e dvd‟s de filmes. 

Entrevistador: O que mais gostas de fazer na SI? 

Menino: Na SI jogo computador e leio alguns livros ou até me cansar de estar lá. 

 

Entrevista n.º 4 

Nome: C - 11 

Idade: 11 anos; 

Ano de escolaridade: 6.º ano; 

Género: Feminino; 

Actividades favoritas: Natação e passear com a mãe.  

Profissão da mãe/idade: Professora de literatura na Universidade de Aveiro, 37 anos; 

Profissão do pai/idade: Professor na Universidade de Braga, 43 anos. 

 

Entrevistador: Costumas passar pela biblioteca à semana? 

Menina: Ontem vim à tarde à biblioteca sozinha porque ele (o irmão) estava na escola, 

mas quando posso venho com ele.  

Entrevistador: O que pensas do espaço, Sala infantil (SI)? 

Menina: Acho que é acolhedora, está bem organizada, não é barulhenta, tass bem aqui! 

Os livros que há são muito variados, há várias actividades engraçadas. 

Entrevistador: Quais? 

Menina: Como a hora do conto, normalmente, a actividade é a seguir à hora do conto 

sobre o livro que ouvimos. 

Entrevistador: Quem te deu a conhecer este espaço? 

Menina: Foi a minha mãe ela, costumava vir aqui quando viemos para cá viver e ela vei 

mostrar-nos a biblioteca. Fez-me o cartão e começamos a vir para a SI. 

Entrevistador: Vens todas as semanas? 
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Menina: Há semanas em que não dá para vir porque vamos passear com os pais mas, 

normalmente, vimos ao fim-de-semana ao sábado nas férias. 

Entrevistador: Costumas requisitar livros? 

Menina: Venho com o meu irmão para requisitar livros que não temos em casa e que 

gostamos de ler. 

Entrevistador: E dvd‟s? 

Menina: Requisitamos dvd‟s para, depois, ir para o computador.  

Entrevistador: Que tipo de dvd‟s requisitas? 

Menina: Normalmente são filmes de histórias e assim.  

Entrevistador: O que mudarias na SI? 

Menina: Se calhar fazer outra sala para os bebes mais pequeninos e para não estar tão 

junto. 

Entrevistador: Mas a Bebeteca é especializada para os bebés. 

Menina: Mudarias mais alguma coisa? 

Menina: Sim, mais desenhos para pintarmos, mais materiais, tintas e assim…se calhar 

punha mais horas do conto com livros para actividades diferentes para as crianças sobre 

os livros. 

Entrevistador: Mas a Sala Infantil já oferece todos esses materiais que referis-te em 

cima. Gostavas que a SI tivesse mais secções da hora do conto? 

Menina: Sim. 

Entrevistador: Mas sabes que depois não haveria tempo para fazer a actividade depois 

da hora do conto.  

Entrevistador: Tens alguma preferência por uma actividade? 

Menina: Acho que não tenho nenhuma que gostava, particularmente, de fazer fazia 

qualquer actividade mais para a minha idade. 

Entrevistador: As actividades de expressão plástica não são para a tua idade? 

Menina: depende…já houve várias para a minha idade e mais velhos e há algumas para 

os mais novos.  

Entrevistador: Mas as actividades que as dinamizadoras fazem têm de dar para todas as 

crianças, há crianças que participam na hora do conto mais novas que tu. 

Menina: pois… 

Entrevistador: Em casa tens computador com internet? 

Menina: Tenho computador em casa com internet mas não sei…aqui é diferente: é mais 

acolhedor e ainda por cima o meu computador é um bocado lento.  
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Entrevistador: E os computadores da Si são mais rápidos que o teu lá de casa? 

Menina: Sim, são muito mais rápidos que o meu. 

Entrevistador: A quem pedes para vir à biblioteca?  

Menina: Mais a minha mãe é que vem connosco à hora do conto porque, o meu pai não 

trabalha cá, é em Braga. Ultimamente não temos vindo à biblioteca porque, os testes e 

assim não dá jeito. Mais nas férias. A minha mãe não vai ouvir a história da hora do 

conto, fica na parte adulta só nos vem ver a fazer a actividade plástica. 

 

Entrevista n.º 5 

Nome: AL - 10 

Idade: 10 anos; 

Ano de escolaridade: 5.º ano; 

Género: Feminino; 

Actividades favoritas: Fazer ginástica de grupo, brincar com os amigos e música.  

Profissão da mãe/idade: Desempregada, mas antes trabalhava numa seca em Ílhavo - 

Isbal, 30 anos; 

Profissão do pai/idade: Serralheiro, 31 anos. 

 

Entrevistador: O que pensas da Sala infantil (SI)? 

Menina: Acho giro, gosto dos livros que tem aqui as pessoas, também, são simpáticas. É 

muito colorido e tem coisas interessantes para a gente aprender. 

Entrevistador: Sabes quais as actividades que se fazem na SI? 

Menina: Sim, é a hora do conto e a actividade. 

Entrevistador: Gostas das actividades? 

Menina: Sim, gosto das actividades. Quando nos contam as histórias, quando é a hora 

do conto, quando nós fazemos materiais na expressão plástica, acho divertido. 

Devíamos vir com a EB à biblioteca fazer actividades de expressão plástica.  

Entrevistador: A tua escola já visitou a biblioteca? 

Menina: Sim, para ver teatro mas, para fazer actividade de expressão plástica ainda não. 

Entrevistador: Para além de todas estas actividades que falas-te gostavas que a 

biblioteca tivesse mais actividades? Quais? 

Menina: Sim. Deviam existir mais actividades, deviam ter jogos mais para a nossa 

idade, mais livros de coisas para nos aprendermos. 
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Entrevistador: Que tipo de livros te referes? 

Menina: Enciclopédias, dicionários, sei lá mais… 

Entrevistador: Mas a SI tem esses livros que procuras. Tem na secção infantil e na 

juvenil, sabias? E ainda tens esses livros na sala dos adultos mas, não são para a tua 

idade. 

Menina: Não. Às vezes venho cá e não há livros para os trabalhos da escola, do ciclo.  

Entrevistador: Quais são os livros que precisas para os trabalhos da escola? 

Menina: Mais livros de ciências e de Língua portuguesa. 

Entrevistador: As estantes estão organizadas por temas e uns deles são da área das 

ciências, Língua portuguesa, psicologia, religião, etc. Lá deves encontrar o que precisas 

para os teus trabalhos. 

Menina: Pois…Obrigada! 

Entrevistador: O que mudarias na SI? 

Menina: Mudaria para cores mais vivas e coloridas nas estantes, mudaria alguns jogos e 

livros. Os computadores estão bons, mudaria a sala do conto. Tentar dividir para as duas 

coisas: primeiro para se ver televisão e filmes com som que se pudesse ouvir sem estar 

com os phones e outra para o conto de histórias. Metia mais computadores na sala, fazia 

um bocado um espaço maior. É um espaço pequeno em relação ao espaço para ver 

televisão e filmes e estar no computador. Um sítio só para o conto de histórias. Um sítio 

só para as crianças pequenas brincarem. Um sítio só para as estantes dos 2 aos 5 anos e 

depois metia espalhado por todos os lados a dizer de que livros se falava e de que idade 

começava e acabava para os meninos saberem se não andam à procura e não 

encontraram. E, também, mudaria o coiso dos vídeos Dvd‟s, Cd‟s para outro sítio para 

não estar ao pé dos livros e mudava para outro sítio. 

Entrevistador: Costumas vir à biblioteca com quem? 

Menina: Quando o meu pai está a trabalhar, vem comigo à biblioteca é a minha mãe e o 

irmão que vem comigo. O pai trabalha dia e noite e não pode vir comigo. O meu irmão 

às vezes porta-se bem e outras vezes dá-lhe um ataque de fúria e não o consigo controlar 

por isso é que venho sozinha à biblioteca, ou com a minha mãe, mas hoje vim com a 

prima. 

Entrevistador: Quem te deu a conhecer este espaço? 

Menina: Foi com a escola primária que vim cá a primeira vez e depois quando mudei 

para o ciclo venho cá mais vezes. 

Entrevistador: Quantas vezes visitas a SI? 
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Menina: Venho duas a três vezes por semana.  

Entrevistador: O que pensas da SI? 

Menina: É um sítio sossegado e que dá para fazer tudo um pouco. 

Entrevistador: Como por exemplo? 

Ana Luísa: De brincar, a ler e para fazer o trabalho para casa.   

Entrevistador: O que mais requisitas? 

Menina: Requisito livros, Dvd‟s. 

Entrevistador: Que tipo de filmes? 

Menina: Dvd‟s de coisas de bonecos animados para vermos em casa com os pais e 

outros sem serem de bonecos animados. O bebe fraldinhas, o crepúsculo e outros.  

Entrevistador: O que fazes normalmente na SI? 

Menina: Na maioria estou no computador ou a fazer os trabalhos para a escola. Nos 

computadores jogo e, também, faço trabalhos para a escola e vou ver o meu e-mail. 

 

Entrevista n.º 6 

Nome: J - 10 

Idade: 10 anos; 

Ano de escolaridade: 5.º ano; 

Género: Feminino; 

Actividades favoritas: Gosto de dançar, cerâmica e mais nada. De cerâmica 

faço…depende do ano em que estamos.  

Profissão da mãe/idade: Pintora, 34 anos; 

Profissão do pai/idade: Eng. Civil, 50 anos. 

 

Entrevistador: Já conhecias a Sala infantil (SI)? 

Menina: Hoje é a primeira vez que venho cá, é uma biblioteca informada, tem Cd‟s e 

Dvd‟s giros para vermos em casa. A parte da criança é gira para os mais pequeninos. 

Pronto e acho que é só isto. 

Entrevistador: Sabes que actividades fazem aqui? 

Menina: Só sei duas, mas sei… Sei que fazem artes plásticas, exposições recicladas, 

também, sei que lêem histórias quando as escolas vêm cá. 

Entrevistador: Já visitas-te a SI com a tua escola? 
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Menina: Eu já cá vim algumas vezes com a minha escola, vim ver uma exposição de 

pacotes de leite. Faziam bonecos e vim aqui duas vezes para ouvir histórias.  

Entrevistador: Já alguma vez fizeste alguma actividade aqui? 

Menina: As actividades que fiz, gosto.  

Entrevistador: O que mais gostas de fazer na SI? 

Menina: Gosto de estar nos computadores e gosto de pesquisar nos livros. Gosto da hora 

do conto. 

Entrevistador: E da actividade de expressão plástica? 

Menina: Não posso dizer se gosto ou não porque nunca fiz mas, vou fazer hoje. 

Entrevistador: O que mudarias na SI? 

Menina: Mudaria as cores da biblioteca, mudaria também a sala do conto como a minha 

prima disse, mudaria a parte para as crianças mais pequenas.  

Entrevistador: E a Bebeteca, não é um espaço bom para as crianças mais pequenas 

brincarem? 

Menina: É mas, é pequeno. Devia ser numa sala maior. 

Entrevistador: Concordas com o espaço? 

Menina: Concordo com o espaço mas, acho que devia haver algumas pessoas a ajudar a 

brincar. Uma pessoa a ler histórias, se fosse preciso. 

Entrevistador: As crianças sabem brincar à maneira delas, achas que é mesmo preciso 

uma pessoa estar a ajudá-las a brincar? Os pais estão perto dos seus filhos. Onde foste 

descobrir esses ideias? 

Menina: Eu frequento a biblioteca em Anadia e fazem estas coisas, tocam várias coisas 

e isso é giro, eu acho… 

 Entrevistador: Na hora do conto tocam música ao mesmo tempo que estão a contar a 

história? 

Menina: Por exemplo porque aquilo é como se fosse uma sala com xilofone, música 

para as mães e crianças que querem ouvir. 

Entrevistador: Mudarias mais alguma coisa aqui, na SI? 

Menina: Sim, metia os computadores todos numa parte e as estantes noutra, tudo 

separado. Como já disse mudava as cores da sala e punha umas cores mais para as 

crianças em vez de ser o branco. 

Entrevistador: Que cores utilizavas para a SI? 

Menina: Um laranja na parte de menina e um azul para a parte de rapaz. 
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Entrevistador: As meninas, normalmente, gostam do cor-de-rosa. Porque é que não 

utilizavas essa cor? 

Menina: O cor-de-rosa é muito berrante para a parte das meninas. Não mudava mais 

nada se a biblioteca fosse minha. 

Entrevistador: Vais continuar a visitar a SI? 

Menina: Vou começar agora a vir ao Sábado, uma vez por semana. 

Entrevistador: Costumas requisitar algum livro, filme, CD, etc.? 

Menina: Eu ainda não requisitei nada mas, se requisitasse era livros de ciências, Dvd‟s e 

Cd‟s. 

Entrevistador: E que tipo de Dvd‟s e Cd‟s levarias? 

Menina: Depende do contexto. Depende se é com bonecos se é com pessoas, se é 

desenho animado se não é, se é uma história, etc. 

Entrevistador: Quando cheguei à SI estavas a fazer algum trabalho para a escola? 

Menina: Estava a fazer o separador para o 2.º período da minha prima e, antes, de 

chegar estava nos computadores.  

Entrevistador: Gostas de estar aqui, sentes-te bem? 

Menina: Sinto-me bem porque está silencioso e é calmo é um espaço agradável. 

 

 

Entrevista n.º 7 

Nome: V - 9 

Idade: 9 anos; 

Ano de escolaridade: 4.º ano; 

Género: Masculino, (Ucraniano, está em Portugal há 2 anos); 

Actividades favoritas: Actividade desportista é o que eu tenho lá na escola, gosto da 

actividade de apoio ao estudo, Inglês, actividade física e Música mas, o professor de 

música anda a faltar e já não ando a ter aulas.  

Profissão da mãe/idade: Contabilista, 29 anos; 

Profissão do pai/idade: Electricista, 32 anos. 

 

 

Entrevistador: Qual a tua nacionalidade? 

Menino: Sou da Ucrânia. 
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Entrevistador: Há quanto tempo estás em Portugal? 

Menino: Há dois anos. 

Entrevistador: E lá, também, fazem estas actividades? 

Menino: Na Ucrânia é quase as mesmas coisas mas não havia mar só à rias…e pronto 

não quero dizer mais nada.  

Entrevistador: Quem vem contigo à Sala infantil (SI)? 

Menino: A minha mãe vem-me trazer e eu fico sozinho aqui. 

Entrevistador: O que pensas do espaço? 

Menino: Gosto dos computadores, de ler os livros de acção, aventura e enciclopédias. 

Entrevistador: Que tipo de enciclopédias gostas de ver? 

Menino: Muitas já não me lembro e gosto de ver filmes. 

Entrevistador: Que género? 

Menino: Acção e aventura. 

Entrevistador: Conheces as actividades que se fazem aqui? Quais são? 

Menino: sim. A hora do conto, a Bebeteca e a actividade. 

Entrevistador: Gostas das actividades? 

Menino: Gosto das actividades porque assim posso – me divertir. 

Entrevistador: Quais são as tuas actividades favoritas aqui? 

Menino: Às vezes não vou há hora do conto mas, faço sempre o atelier. As minhas 

actividades desta sala são: gosto de fazer a actividade das histórias, a bebeteca não vou e 

à hora do conto vou às vezes mas não gosto muito. 

Entrevistador: Porque? 

Menino: Não gosto de ouvir as histórias. As histórias é mais para meninos pequenos.  

Entrevistador: E tu, não és um menino pequeno? 

Menino: Eu já sou crescidinho e é por isso que não quero ir para a hora do conto. 

Entrevistador: O que mudarias na SI? 

Menino: Nada gosto dela assim. 

Entrevistador: A SI tem tudo o que tu gostavas que tivesse? Não mudarias nada? 

Menino: Fazia um espaço para andar com os carros telecomandados e com os piões da 

Bebledes. Mais computadores, mais televisões, mais filmes. 

Entrevistador: Não gostas dos filmes que passam na SI? 

Menino: Alguns filmes parecem quase todos para crianças e não há quase filmes de 

terror. 
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Entrevistador: Mas os filmes de terror não são para a tua idade. Gostas de ver esses 

filmes? 

Menino: Eu vejo filmes de terror. Os meus pais deixam-me ver esses filmes se der cedo 

e se der tarde não deixam. Ainda ontem o meu pai sacou um filme e eu vi com o meu 

pai a minha mãe foi dormir.  

Entrevistador: Costumas visitar a SI? 

Menino: Venho à biblioteca todos os Sábados. 

Entrevistador: E o que costumas requisitar? 

Menino: Requisito livros e um Cd. É tipo é…eu já vou buscar. É tipo estes aqui de 

“Vingadores supremos”. Eu levo quase todos os filmes da marca Sol. 

Entrevistador: Quando chegas à biblioteca, o que costumas fazer? 

Menino: Quando chego à biblioteca escolho um livro e um cd e depois vou para os 

computadores.  

Entrevistador: Quais sãos os teus livros favoritos? 

Menino: Escolho aqueles livros grossos de anedotas, adivinhas e histórias normais, 

coisas para rir.  

Entrevistador: Já viste algum filme aqui na SI? 

Menino: Às vezes peço cd‟s para ir ver na televisão, faço as actividades escolares as que 

nós fazemos aqui. 

 

Entrevista n.º 8 

Nome: AE - 11 

Idade: 11 anos; 

Ano de escolaridade: 5.º ano; 

Género: Masculino; 

Actividades favoritas: Andebol, futebol e outras. Da escola é a actividade física.   

Profissão da mãe/idade: Ajudante num café de uma amiga mas está desempregada, 35 

anos; 

Profissão do pai/idade: Operário fabril numa Cerâmica das Quintãs, 38 anos. 

 

 

Entrevistador: Já conhecias a Sala infantil (SI)?  

Menino: Sim. 
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Entrevistador: O que pensas do espaço? 

Menino: É um espaço bom, silencioso e divertido, há muitas coisas para ver e ler. 

Entrevistador: Como por exemplo? 

Menino: Há filmes, músicas para ouvir e livros para ler. Penso que os computadores são 

rápidos. 

Entrevistador: O que costumas fazer quando estás no computador:  

Menino: Vou para o msn (Messenger), jogo jogos e penso que é só… 

Entrevistador: E pesquisas de trabalhos? 

Menino: Também faço pesquisas para trabalhos da escola.  

Entrevistador: Conheces as actividades que a SI oferece? 

Menino: Hora do conto e a actividade.  

Entrevistador: Gostas das actividades? 

Menino: Algumas não. Não gosto da hora do conto porque é muito apecanado porque, 

nós temos que sair dos computadores para fazer actividades e os livros são sempre para 

os pequeninos…  

Entrevistador: Que género de histórias gostavas que se contassem na hora do conto? 

Menino: Se lessem a “Úrsula Dourada” ou livros mais avançados de terror eu ia poucas 

vezes mas ia. 

Entrevistador: Participas na actividade de expressão plástica?  

Menino: Nunca venho para as actividades de expressão plástica porque são muitas 

crianças a fazer. Só vim várias vezes e chegou.  

Entrevistador: O que mais costumas fazer aqui, na SI? 

Menino: Ir para a internet para o msn (Messenger) para falar com a minha namorada 

sempre a topo. 

Entrevistador: O que mudarias na SI? 

Menino: Mudava dicionários que fossem precisos. 

Entrevistador: Quais? 

Menino : De Português, Francês, Inglês e Italiano e todas as línguas. Mas metia todas as 

línguas, é melhor…  

Entrevistador: A SI disponibiliza todos esses dicionários, para consulta, que acabas-te 

de referir, sabias? 

Menino: Sabia mas, podia ir para um país diferente e assim já sabemos algumas 

coisas…mas aposto que não tem o dicionário de Chinês.  
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Entrevistador: A biblioteca disponibiliza os dicionários mais usuais que referiste, 

anteriormente.  

Menino: Imagina que o seu pai vai para a China e não sabe nada. Mas nós não pudemos 

ir para a sala dos adultos porque, ainda, tenho 11 anos e tenho que comer muita papa 

maizena para lá chegar a cima.  

Entrevistador: Mudavas mais alguma coisa? 

Menino: Metia uma prateleira para os bebes, adultos, adolescentes e jovens e crianças. 

A prateleira dos adultos é para os pais que quiserem vir com os filhos. 

Entrevistador: Prateleira ou um lugar/espaço específico para cada faixa etária?  

Menino: Ah é isso… 

Entrevistador: Podes continuar… 

Menino: As salas de ver filmes estão fixes, costumo ir para lá ver filmes: Os “Três 

Ninjas”. Estava com o Rafael à luta com as almofadas mas, as funcionárias não deixam. 

Devia existir uma piscina gigante com bolas para nós nos descolarmos um bocado do 

computador, estamos sempre lá colados. 

Entrevistador: Mas não precisas de estar sempre no computador, pode pintar um 

desenho, ler um livro, fazer jogos educativos, ver um filme… 

Menino: Deixava assim, está fixe assim e deixava assim as estantes, só alterava as 

cadeiras, como as que estão no Fórum da Juventude, com autocolantes.  

Entrevistador: Quantas vezes visitas a SI? 

Menino: Visito a SI muitas vezes e agora tenho ido mais para o fórum. 

Entrevistador: E à semana, visitas a SI? 

Menino: Às vezes venho à semana à 4ª. Feira e ao Sábado. Quando o Fórum fecha às 

18h venho para a biblioteca. 

Entrevistador: O que mais requisitas? 

Menino: Levo filmes, sempre filmes… nunca levo livros. 

Entrevistas: Quais os filmes que levas para casa? 

Menino: O Tommy and gerry por causa do meu irmão que é pequenito e está sempre a 

ver isso. Levei o “Connan” porque é fixe e tem muitos episódios. Já levei os dois filmes 

dos “Três ningas” e já levei a “Ovelha Choné”. 

Entrevistador: Porque é que não requisitas livros de histórias? 

Menino: Nunca levo livros porque tenho medo que eles rasguem, molhem e por isso é 

que no levo e, também, porque demora muitos dias a ler e depois passa o prazo e não 

posso requisitar os filmes não, vêm-se logo num dia.  
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Entrevistador: E no computador, gostas de estar? 

Menino: Sim gosto. Jogo jogos de computador como o “mini-clip”; jogos de muitos 

sites; vou ao Google por vezes, ao msn (Messenger) e acho que é só.  

Entrevistador: Quem te deu a conhecer a biblioteca? 

Menino: O meu irmão Gabriel quando viu isto a ser construído, passado uns dias, houve 

uns amigos que comunicaram que aquilo era uma biblioteca. O meu irmão Gabriel 

começou a vir para aqui mas agora só vimos nós (o Paulo, Hugo e eu) e outros amigos.  

Entrevistador: Sentes-te bem aqui? 

Menino: Gosto de estar aqui, há muito silêncio, está tudo calmo, os computadores são 

mais rápidos e há muitos filmes para ver….é o que eu costumo fazer mais.  

Entrevistador: Costumas vir com quem para a biblioteca? 

Menino: Normalmente venho com os meus amigos: Rafael, Pedro e, às vezes, o João 

Pedro e com os meus irmão Paulo e o Hugo. 

 

Entrevista n.º 9 

Nome: HO - 9 

Idade: 9 anos; 

Ano de escolaridade: 2.º ano; 

Género: Masculino; 

Actividades favoritas: Ginástica, apoio ao estudo e mais nada.   

Profissão da mãe/idade: Ajudante num café de uma amiga mas está desempregada, 35 

anos; 

Profissão do pai/idade: Operário fabril numa Cerâmica das Quintãs, 38 anos. 

 

Entrevistador: O que achas da SI? 

Menino: Por mim acho que é um espaço fixe e divertido. 

Entrevistador: Gostas das actividades que a SI dispõe?  

Menino: Gosto. 

Entrevistador: E quais são as tuas favoritas? 

Menino: A que gosto mais é de pintar desenhos, fazer desenhos, pintar com pincéis e 

mais nada…Gosto de estar no computador, ler livros, brinco com os pequeninos na 

bebeteca e vejo filmes na televisão. A minha actividade favorita aqui é é jogar no 

computador. Jogo jogos de basquete, futebol, carros dos bombeiros e mais nada.  
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Entrevistador: Quais são os jogos que jogas no computador:  

Menino: Jogo snooker mais coisas como basquete e o resto já não sei. 

Entrevistador: E não fazes pesquisas para os teus trabalhos da escola 

Menino: Não pesquiso trabalhos para a escola, só vou para o computador para jogar 

jogos.  

Entrevistador: O que mudarias na biblioteca? 

Menino: As mesas, os armários as televisões e mudaria os computadores e mais nada. 

Punha os livros no armário onde eles estão. 

Entrevistador: Estantes… 

Menino: Estantes… punha uma pista de carros no chão ao pé da janela, mudava os 

extintores e punha num ferro mas na parede, limpava o chão, limpava os vidros e 

limpava as mesas dos computadores e mais nada… não mudava mais nada. Ah fazia 

carros nas cadeiras. Punha desenhos na mesa, pintava as paredes com pincéis de parede 

próprios para as paredes.  

Entrevistador: Com que cor pintavas? 

Menino: De vermelho. 

Entrevistador: Porquê de vermelho? 

Menino: Porque gosto do vermelho. Ainda punha uma mota e um sol e nuvens nas 

mesas.  

Entrevistador: Como conheceste a biblioteca? 

Menino: Passei por aqui com os irmãos e vi a biblioteca. 

Entrevistador: com quem vens à biblioteca? 

Menino: Costumo vir para a biblioteca com os meus irmãos, o André e o Paulo.  

Entrevistador: Quantas vezes visitas a biblioteca? 

Hugo: Só venho ao Sábado porque não posso à semana porque estou na escola e saio às 

17h30 e depois a minha mãe não me deixa sair.  

Entrevistador: O que mais requisitas? 

Menino: Levo filmes, livros, mais … Ah, livros já disse. Aqueles que eu disse à um 

bocado: o Inspector Gadget, Tommy and Jerry e mais nada. Ah, livros dos 

“Porquinhos” como aquele que está ali, só levo um que é esse. Só requisito um. Só levo 

um “Eu quero um Gato” que está ali na estante e mais nada. 

Entrevistador: Para além de jogares no computador o que normalmente fazes na SI? 

Menino: Jogo no computador, leio, brinco às vezes no chão, na bebeteca e vejo filmes e 

mais nada.  


