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resumo 
 

 

Numa época pautada por problemáticas sociais relacionadas com 
sedentarismo, tecnologia, urbanização e competitividade, em Portugal e além-
fronteiras, as oportunidades para brincar ao ar livre parecem rarear no dia-a-
dia de muitas crianças, apesar de diferentes estudos sustentarem a 
importância destas experiências para o desenvolvimento e aprendizagem 
infantil. 
Os contextos educativos podem assumir um papel determinante na inversão 
desta tendência, oferecendo experiências singulares de exploração dos 
espaços exteriores. Se o potencial pedagógico do brincar ao ar livre for 
reconhecido e aproveitado pela escola, as crianças poderão beneficiar de 
ambientes cativantes, pensados em função dos seus interesses e 
necessidades. É com base nestes pressupostos que a presente tese foi 
estruturada, procurando-se explorar de que forma é que os espaços exteriores 
em contextos de educação de infância (CEI) são pensados, organizados e 
utilizados, atendendo a articulações e/ou desarticulações entre políticas, 
projetos e práticas. A investigação considerou duas linhas de análise: uma 
focada nas conceções e práticas existentes em CEI, considerando 
documentos organizacionais reguladores da ação educativa, discursos dos 
profissionais e modos de organização dos espaços (estudo A); outra orientada 
para a análise de experiências de brincar ao ar livre, analisando o contributo 
destas vivências para a concretização de finalidades educativas (estudo B). 
Tratando-se de uma investigação qualitativa, organizada em torno de estudos 
de caso (treze CEI estudados), privilegiou-se a triangulação da informação 
recolhida através de diferentes fontes e técnicas (observação, entrevista, 
análise documental, notas de campo e registos fotográficos). Foi também 
construída uma grelha de observação dos espaços exteriores (GO-Exterior). 
Os dados obtidos no estudo A foram interpretados de acordo com imagens 
conceptuais construídas em torno dos espaços exteriores, percebendo-se que 
em muitos CEI se verificam situações de reduzido investimento ou 
desvalorização destes ambientes. Na maioria dos casos, os espaços 
exteriores apresentam uma organização pobre, identificam-se práticas 
educativas muito centradas na sala de atividades e na realização de atividades 
orientadas pelos adultos e os documentos organizacionais não preveem, de 
forma consistente, práticas educativas ao ar livre. Paralelamente, o estudo B 
revelou que as experiências de brincar ao ar livre podem contribuir para a 
concretização de finalidades educativas, importando atender à influência de 
dimensões relacionadas com a organização flexível da ação educativa, o 
trabalho de equipa, o envolvimento das famílias e a qualidade da intervenção 
do adulto durante o brincar ao ar livre. 
Através da investigação desenvolvida sugere-se a implementação de 
estratégias micro e macrossistémicas relacionadas com a promoção e 
valorização do brincar ao ar livre nos contextos de educação de infância. Os 
espaços exteriores podem constituir-se como importantes ambientes de 
aprendizagem, exigindo, porém, iniciativas adequadas de planeamento e 
intervenção, que respeitem interesses e necessidades das crianças. 
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abstract 

 
In an era dominated by social problems related to sedentarism, technology, 
urbanisation and competitiveness, in Portugal and abroad, opportunities for 
outdoor play seem to be increasingly scarce in children’s daily life, although 
different studies support the importance of such experiences for child 
development and learning. 
Educational settings can have a crucial role in counteracting this tendency, 
offering unique opportunities for outdoor play. If the pedagogical potential of 
outdoor play is recognized and mobilised across educational practices, children 
may benefit from interesting environments, designed according to their 
interests and needs. Relying on these assumptions, the present thesis aimed to 
explore how outdoor environments in early childhood settings (ECS) are 
thought, organized and used, considering the articulations and/or 
disarticulations between policies, projects and practices. The research was 
divided into two studies. Study A was focused on understanding beliefs and 
practices regarding outdoor environments in ECS, in the view of organisational 
documents, professional discourses and space organisation. Study B aimed to 
analyse the contribution of outdoor play experiences in the achievement of 
educational goals. Following a qualitative approach, a case study methodology 
was adopted (thirteen case studies), privileging the triangulation of data 
collected by means of different sources and techniques (observation, interview, 
document analysis, field notes and photography records). An observation grid 
of outdoor educational environments was also developed (GO-Exterior). 
The data collected in study A was interpreted according to conceptual images 
constructed around outdoor spaces. Data shows that in many ECS there is a 
reduced investment in outdoor play. In most cases, outdoor spaces are poorly 
organised, educational practices are focused on indoor activities mainly 
directed by adults and organisational documents do not support outdoor 
educational practices. Within study B, it was possible to find evidence related to 
the pedagogical potential of outdoor play experiences in the achievement of 
educational goals. This achievement is facilitated through a flexible 
organisation of educational practices, teamwork, families’ involvement and 
adults’ quality interventions during outdoor play. 
The present research suggests the need for micro and macro intervention 
strategies to promote outdoor play in early childhood settings. Outdoor spaces 
can be important learning environments, demanding, however, proper planning 
and intervention that considers children’s interests and needs. 
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1 Introdução 

Introdução 

Para se compreender conceções e práticas existentes em torno dos espaços 

exteriores em contextos de educação de infância torna-se importante adotar uma visão 

ampla sobre o tempo e o lugar do brincar nos dias de hoje, tanto em Portugal, como em 

diferentes países dispersos pelos pontos cardeais (Singer, Singer, D’Agostino, & DeLong, 

2009). À escala global, têm-se verificado mudanças culturais significativas, que afetam as 

experiências de brincar, com repercussões na saúde, aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças:  

Environmental factors, educational mandates, extreme poverty, interest in 

sports, technology, and other factors are collectively altering the nature and 

swiftness of change in the culture of play and childhood but a single pattern of 

change is not universal across countries and cultures (Frost, 2012, p.119). 

Estas mudanças consubstanciam uma problemática que abarca campos de 

conhecimento distintos (e.g. sociologia, psicologia, saúde, educação), podendo ser 

perspetivadas em função dos diferentes contextos de participação da criança (e.g. escola, 

família e comunidade). Trata-se de uma temática complexa e densa, em que atuam 

variáveis múltiplas e interdependentes. Neste ponto introdutório, procuramos abordar, 

sinteticamente, alguns aspetos que influenciarão as vivências de brincar ao ar livre, 

destacando os espaços exteriores dos contextos educativos como ambientes 

potencialmente privilegiados para a promoção destas experiências. 

 

Segundo Frost (2012), “[p]lay is alive, but not altogether healthy” (p.119). Se num 

passado não muito longínquo as oportunidades para brincar ao ar livre pareciam estar 

acessíveis à maioria das crianças, tirando-se partido de espaços como a rua, o bairro, o 

caminho da escola, para explorar e descobrir o meio envolvente, nas últimas décadas, 

alterações significativas nas dinâmicas sociais, familiares e educativas têm contribuído 

para uma redução das experiências de brincar ao ar livre, na rua e noutros espaços não-

estruturados (e.g. jardins, terrenos baldios). Na maioria das sociedades ocidentais, o 

aumento do tráfego automóvel, o crescimento urbano, a evolução da tecnologia e dos 

media e a facilidade de acesso à informação contribuíram para o crescimento de uma 

cultura de medo entre as famílias, que associam níveis de perigosidade elevados aos 

momentos de liberdade, exploração e desafio procurados pelas crianças (Gill, 2010). A rua 

passou a ser compreendida como um ambiente hostil e ameaçador, que exige a adoção 



 

 

2 Introdução 

de medidas de proteção e, em certos casos, de evitamento, procurando-se que a exposição 

das crianças a possíveis ameaças seja minimizada. Contudo, esta visão “negra” sobre a 

realidade não emerge de uma leitura inequívoca dos perigos existentes, pois, segundo Gill 

(2010), as crianças estão “hoje estatisticamente mais seguras do que em qualquer outro 

momento da história da humanidade”1 (p. 20). É interessante verificar que o Relatório de 

Epidemiologia e Vigilância dos Traumatismos e Acidentes (Rodrigues, Mexia, Neto, & 

Alves, 2016), para os anos de 2013 a 2015, revela que os acidentes com crianças 

pequenas aconteceram com maior frequência dentro de casa, assumindo valores globais 

que rondam os 46%, enquanto as ocorrências registadas em espaços ao ar livre atingiram 

apenas os 18%2. 

Neste contexto, experiências que outrora eram frequentes, como ir a pé para a escola ou 

brincar na rua, com os amigos e sem a presença de adultos, passaram a ser escassas ou 

a acontecer em idades mais avançadas, com repercussões nos hábitos e rotinas familiares 

(e.g. necessidade de transportar as crianças para a escola e para as atividades de tempos 

livres; de garantir ambientes com supervisão e isentos de perigos) (Cordovil, Lopes, & 

Neto, 2015; Lopes, Cordovil, & Neto, 2014; Moreno, 2009). O entretenimento digital ocupa 

hoje um lugar cimeiro no dia a dia da criança, substituindo momentos anteriormente 

dedicados ao brincar ativo, social e em contacto direto com o meio. A necessidade de 

encontrar um equilíbrio na utilização da tecnologia assume-se como um dos principais 

desafios da atualidade, reconhecendo-se que as diferentes ferramentas digitais são 

importantes mais-valias, que não devem ser menosprezadas (Frost, 2012; Gill, 2010). O 

acesso à informação facilita o desenvolvimento de competências de aprendizagem 

autónoma, que se revelam cada vez mais importantes num cenário de intensa produção e 

difusão de novos conhecimentos. No entanto, o tempo excessivo passado em frente à 

televisão, computador ou tablet contribui para a promoção de estilos de vida sedentários, 

com efeitos negativos ao nível da saúde (e.g. obesidade) e da adaptabilidade social (e.g. 

isolamento, cyberbullying) (Ginsburg, 2007; McCurdy, Winterbottom, Mehta, & Roberts, 

2010; Singer et al., 2009). Frost (2012) descreve a tecnologia como “a two headed beast – 

a masterful tool, yet, for many a creeping malady […] The technology that is opening up 

revolutionary knowledge of brain, body, culture and learning is also changing the nature of 

industrialization, war, and standards of living” (p.121). 

                                                

1 Gill (2010) constrói a sua tese em torno da “cultura de medo” em relação às experiências da infância a partir 
do trabalho do sociólogo Frank Furedi, que destaca a existência de uma “ansiedade generalizada e insidiosa 
com a segurança” (p.20).  

2 A análise desta informação deve ser cautelosa, uma vez que o reduzido número de acidentes ao ar livre deve 
também ser interpretado em função do significativo decréscimo do tempo passado neste ambiente. 
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Paralelamente, verifica-se uma preocupação crescente com a preparação académica 

dos mais novos, que se reflete em inúmeras ofertas de mercado orientadas para programas 

de aperfeiçoamento ou aceleração de aprendizagens escolares. 

Parents receive messages from a variety of sources stating that good parents 

actively build every skill and aptitude their child might need from the earliest 

ages. They are deluged in parenting magazines and in the media with a wide 

range of enrichment tools and activities that tout their ability to produce 

superachieving children (Ginsburg, 2007, p. 185). 

Ainda que estas atividades de enriquecimento possuam valor e exerçam influência 

no processo de desenvolvimento e aprendizagem, não podem ser entendidas como uma 

resposta de substituição adequada face à diminuição das experiências de brincar ao ar 

livre. Tratando-se de oportunidades com propósitos e características distintas, estas 

atividades extracurriculares ocorrem, muitas vezes, em espaços fechados, segundo 

formatos estruturados e orientados pelos adultos. Nestas, existe pouco espaço para a livre 

iniciativa das crianças e para um funcionamento pautado por processos internos de auto-

motivação e regulação, como se verifica em situações de elevado envolvimento durante o 

brincar. Com efeito, Bonawitz e colaboradores (2011) alertam para o facto de a estimulação 

excessivamente organizada poder conduzir à redução dos níveis de autonomia e a um 

decréscimo de oportunidades para as crianças tomarem decisões, descobrirem e 

aprenderem de forma significativa através da experimentação, por ensaio e erro.  

Specialized gyms and enrichment programs designed for children exist in many 

communities, and there is an abundance of after-school enrichment activities. 

These tools and programs are heavily marketed, and many parents have grown 

to believe that they are requirement of good parenting and a necessity for 

appropriate development (Ginsburg, 2007, p. 184). 

Ainda, a visão de perigo iminente em torno de experiências de brincar ao ar livre 

parece também ser difundida em contextos educativos formais e partilhada entre 

profissionais de educação. A possibilidade de ocorrerem acidentes quando as crianças 

estão à responsabilidade da escola3 é receada pelos profissionais que, imersos na mesma 

                                                

3 A utilização do termo escola nesta tese segue um entendimento abrangente, considerando-se que a escola 
se refere a um espaço educativo por excelência, onde profissionais especializados apoiam as crianças e jovens 
no processo de aprendizagem, criando situações estimulantes, direcionadas para diferentes áreas do 



 

 

4 Introdução 

cultura de medo, por vezes, evitam envolver-se em experiências mais ousadas para evitar 

queixas dos pais, desavenças com as chefias ou, em casos mais extremos, processos em 

tribunal (Bento, 2012; Little, Wyver, & Gibson, 2011). De forma nem sempre explícita, 

entende-se que durante o brincar no espaço exterior a criança está mais exposta a 

potenciais ameaças, até porque se torna mais difícil para o adulto controlar a 

movimentação das crianças (Bento, 2012, 2017). Esta atitude de aversão em relação ao 

risco contraria a Recomendação n.º 5/2011 do Conselho Nacional de Educação (2011), em 

que se defende que o risco não pode apenas ser entendido como uma ameaça à saúde e 

ao bem-estar do indivíduo, relacionando-se, também, de forma positiva, com atitudes de 

empreendedorismo, inovação e aventura. 

Falamos sobretudo de uma escola que estimula os seus estudantes e 

professores a agir, que os estimula a aceitar e a conceber desafios de toda a 

ordem, que os estimula a correr riscos e que reconhece o erro e o fracasso 

como algo normal e como parte inerente ao processo de aprendizagem 

(Conselho Nacional de Educação, 2011, pp. 41660-41661). 

Para além da perceção de risco associado aos espaços exteriores, estes contextos 

parecem ser tendencialmente percebidos pelos profissionais de educação como áreas de 

“intervalo”, onde as crianças podem esticar as pernas e gastar energia (Bilton, 2010; 

Figueiredo, 2015; Maynard & Waters, 2007). As práticas educativas parecem centrar-se 

muito na transmissão de conhecimentos, sem se valorizar ou rentabilizar as 

potencialidades do brincar para o processo educativo, mesmo em contextos de educação 

de infância que servem crianças entre os 0 e 6 anos de idade (Bento & Portugal, 2016; 

Howard, 2010; Maynard & Waters, 2007). Neto (2005) alerta para a existência de contextos 

educativos com espaços exteriores pouco investidos, estando “na maior parte dos casos 

colocados ao abandono em termos de qualidade ambiental (falta de recursos financeiros e 

humanos), sem qualidade de estimulação (materiais e equipamentos) e sem uma conceção 

arquitetónica adequada às necessidades das crianças e jovens” (p. 25). Esta visão é 

corroborada pelas investigações de Cruz (2013), Dias (2017) e Ribeiro (2013) 

desenvolvidas na área da arquitetura paisagística, em contextos educativos e espaços 

públicos (parques infantis). 

                                                

desenvolvimento. Neste sentido, cabem nesta definição espaços como creches, jardins de infância, escolas 
básicas e secundárias. 
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Apesar de na última década se verificar um interesse progressivo nesta temática, 

com alguns trabalhos de investigação e iniciativas políticas a desbravarem caminho e a 

alertarem a sociedade para a importância do brincar ao ar livre (e.g. Figueiredo, 2015), 

parece-nos legítimo assumir que a investigação e intervenção realizadas em Portugal em 

torno dos espaços exteriores em contextos educativos estão ainda numa fase muito 

embrionária, carecendo de uma maior atenção por parte de investigadores, políticos, 

famílias, profissionais, etc. Como refere Malone e Tranter (2003, p. 289): 

Play in school is very different from play in the local park. Supervised play in an 

educational context has an attachment to a hidden curriculum that tells a story 

to the children about the culture and ethos of the school. School grounds should 

be places where children engage in a range of play activities. Play should be 

fun, active, spontaneous, self-initiated, challenging and linked closely with 

learning and development. The school ground is the ‘stage’ where children act 

out, spontaneously and freely, the events that touch their lives. It is the space 

where they connect with the social, cultural and ecological domains of 

childhood. School grounds should promote learning and development (Malone 

& Tranter, 2003, p. 289). 

O investimento nos espaços exteriores dos contextos educativos deve ser entendido 

como estratégia multidisciplinar que, para além de envolver benefícios ligados ao processo 

de aprendizagem e desenvolvimento da criança, permite contrariar o crescente 

sedentarismo e afastamento do meio natural, cada vez mais notório entre as camadas mais 

jovens da população. Como referimos em trabalhos anteriores (Bento, 2015), evoluímos 

para uma sociedade mais moderna, tecnológica, globalizada e informada mas, neste 

processo, fomos perdendo hábitos, vivências e espaços que exercem uma grande 

influência na qualidade de vida dos cidadãos. Neste sentido, importa conceber espaços e 

tempos que permitam encontrar um equilíbrio entre natureza e tecnologia, segurança e 

risco, descanso e atividade, etc. A escola, enquanto espaço de formação e construção de 

significados e valores culturais, pode contribuir para a articulação harmoniosa destas 

dimensões, ajudando a promover infâncias mais saudáveis, assentes em vivências 

cognitiva e emocionalmente positivas, passadas tanto no exterior como no interior. As 

oportunidades para brincar ao ar livre oferecidas pela escola poderão ser, para muitas 

crianças, experiências-chave de contacto com o exterior. Importa, assim, garantir que estas 

experiências se configuram como momentos lúdicos e de aprendizagem, partilhados com 

os pares, apoiados por adultos atentos, estimulantes, sensíveis e promotores de autonomia 
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e que ocorrem em espaços devidamente pensados para atender aos interesses dos seus 

utilizadores. 

É a partir desta reflexão em torno do papel da escola na promoção de experiências 

ao ar livre e da perceção de subvalorização ou reduzido investimento na organização 

pedagógica dos espaços exteriores que se desenvolve a presente investigação. Nesta, 

procura-se analisar o modo como os espaços exteriores em educação de infância são 

pensados, organizados e utilizados, considerando políticas, projetos e práticas educativas. 

Atendendo às conceções existentes ao nível dos documentos institucionais, dos discursos 

dos profissionais e dos modos de organização do espaço, problematizam-se imagens de 

(des)articulação em torno da ação pedagógica ao ar livre e, paralelamente, procuram-se 

evidências relacionadas com o potencial educativo inerente a estas experiências, que 

fundamentem uma atuação coerente e sustentada ao nível dos discursos e das práticas no 

espaço exterior. 

Assim, na primeira parte da tese apresentaremos o quadro teórico que sustenta o 

nosso estudo empírico, analisando aspetos relacionados com o percurso político e sócio-

histórico que envolve os espaços exteriores nos contextos de educação de infância (CEI) 

em Portugal, com os seus potenciais contributos para a aprendizagem e desenvolvimento 

e com dimensões a atender na organização e intervenção nestes contextos. Por último, 

exploram-se possíveis (des)articulações entre discursos e práticas relacionados com a 

utilização e valorização dos espaços exteriores em CEI, construindo-se, a partir daí, um 

modelo concetual para a leitura da realidade estudada. 

Na segunda parte da tese, explicitam-se as diferentes etapas inerentes ao 

desenvolvimento do trabalho empírico, considerando a definição de objetivos e questões 

de investigação e a construção de procedimentos para a recolha de dados. São 

apresentadas duas linhas de estudo (A e B), que funcionam de forma articulada para a 

concretização dos objetivos da investigação. A discussão dos dados obtidos procura 

estabelecer pontes de articulação com o quadro teórico apresentado, apontar para 

possíveis inferências sobre a realidade e sugerir pistas para a intervenção e investigação 

na área.
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9 Capítulo 1 

1. Os espaços exteriores na história da educação de infância em Portugal 

Se pensarmos na escola, no seu significado mais amplo, enquanto espelho e motor 

da sociedade, facilmente compreendemos a repercussão de períodos pautados por 

intensas mudanças políticas, económicas e industriais na evolução do sistema educativo 

(Gomes, 1986). Em Portugal, a afirmação da educação de infância, enquanto período 

fundamental na formação das crianças, sofreu avanços e recuos ao longo dos anos, 

verificando-se preocupações mais ou menos direcionadas para uma abordagem 

assistencialista (pautada pela garantia de cuidados básicos) ou educativa nas diferentes 

políticas direcionadas para os primeiros anos. Desde as últimas décadas da Monarquia, 

passando pelo período conturbado do pós-25 de abril de 1974 e chegando aos dias de 

hoje, o tema da educação infantil originou a publicação de inúmeros documentos de teor 

legislativo, pedagógico e político que nem sempre alcançaram a expressão prática 

desejada. 

Neste capítulo pretendemos apresentar uma breve resenha histórica sobre a 

evolução da educação de infância em Portugal, com particular destaque para a importância 

dada aos espaços exteriores dos contextos educativos e seus benefícios para o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças. De acordo com a revisão bibliográfica 

realizada, adotaremos a divisão cronológica utilizada por diferentes autores (Cardona, 

2008; Gomes, 1986; Pisa, 2005), apresentando-se a evolução da educação de infância em 

função de quatro períodos principais: Monarquia Constitucional (1834-1909); 1.ª República 

(1910-1926); Estado Novo (1933-1974); Pós 25 de Abril de 1974. 

Ainda, pretende-se abordar a influência que figuras ímpares da pedagogia da 

infância, como Froebel, Irene Lisboa e Bissaya Barreto tiveram no desenvolvimento de 

conceções e práticas valorizadoras do brincar ao ar livre, em contacto com a natureza. 

Com a reflexão suscitada por esta retrospetiva procuramos ampliar o conhecimento 

sobre o passado histórico da educação de infância portuguesa e sua relação com os 

espaços exteriores, potenciando-se assim uma melhor compreensão de práticas e 

perspetivas atuais. 

 

 

1.1 Monarquia Constitucional (1834 – 1909) 

No ano de 1834, durante o reinado de D. Pedro IV, surge a primeira instituição para 

crianças, integrada na Sociedade das Casas de Asilo da Infância Desvalida de Lisboa. Esta 

instituição tinha como principal objetivo apoiar as crianças mais desfavorecidas, garantindo 
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um local onde estas pudessem estar durante o período de trabalho dos pais (Gomes, 

1986). Entre o período de 1834 e 1897 são criadas várias Casas de Asilo, utilizando-se 

muitas vezes as instalações de antigos conventos, abandonados após a expulsão das 

ordens religiosas (Pisa, 2005). 

Apesar de as Casas de Asilo se basearem numa abordagem assistencialista, em 

1876 começam a surgir os primeiros sinais de exaltação da dimensão educativa dos 

serviços prestados durante os primeiros anos da infância, tal como refere Ramalho de 

Ortigão, numa Carta dirigida ao Sr. Ministro do Reino, sugerindo a criação de 

jardins-creche ou jardins de crianças como os que se estão usando na Suíça e 

na Alemanha, onde as crianças de três a sete anos aprendam praticamente as 

línguas com mestras estrangeiras e recebam as primeiras lições rudimentares 

das coisas, sem abrirem livro e conservando-se pelo maior espaço de tempo 

ao ar livre (Ortigão, 1876, cit in Gomes, 1986, p.22-23). 

Por esta altura (1879-1882), as referências aos jardins de infância tornam-se mais 

frequentes, tanto em discursos políticos, como em documentos legais. Surgem menções 

às ideias de Froebel e de João de Deus, como se pode verificar no discurso de José 

Joaquim Rodrigues de Freitas, deputado pelo círculo do Porto, ao debater a instrução 

pública em Portugal. O deputado sugere a criação de jardins de infância anexos às escolas 

normais, onde se seguiria o método Froebel para a prática de exercícios de pedagogia 

(Gomes, 1986, p. 24).  

Em 1882, após um período marcado por constantes atrasos e obstáculos na sua 

construção, surge a primeira Escola Froebel, em Lisboa, situada no jardim da Estrela, 

destinada a rapazes e raparigas, entre os 3 e os 7 anos (cf. Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Alçado e planta do chalet para a Escola Froebel, mandado construir pela Câmara 

Municipal de Lisboa no Jardim da Estrela (Raposo, 1882).  
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Na Figura 2, as palavras de exaltação e celebração da obra, proferidas por Theophilo 

Ferreira (1882), Diretor da Escola Normal de Lisboa, mostram bem a importância desta 

construção, enquanto ponto de viragem da educação de infância em Portugal. 

 

 

Figura 2 – Contributo da Escola de Froebel para história da educação de infância em Portugal 

(Ferreira, 1882). 

A importância da filosofia de Froebel na construção de um pensamento sobre a 

educação de infância justifica uma breve apresentação desta perspetiva pedagógica, em 

que os espaços exteriores assumem um especial destaque. Para Froebel, o jardim seria o 

espaço privilegiado para a criança se desenvolver, permitindo uma interação próxima com 

a natureza e com a comunidade envolvente. A utilização do jardim permitiria aprendizagens 

baseadas na experiência, mobilizadoras do corpo e dos sentidos, fomentando-se assim 

uma ligação próxima com o mundo (Tovey, 2007). Assumindo-se que o modo como o 

jardim estava desenhado exercia influência sobre os comportamentos das crianças, 

procurava-se que este espaço respeitasse a individualidade de cada um, mas que também 

oferecesse oportunidades para a interação com o grupo e com a comunidade. Neste 
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sentido, cada criança possuía um espaço de terra pelo qual era responsável e também 

participava em áreas de cultivo coletivas (Tovey, 2007). 

Froebel valorizava o brincar como meio para a aprendizagem, defendendo que uma 

prática educativa de qualidade deveria basear-se na promoção do respeito, na liberdade 

para decidir e agir, na criatividade, nas experiências diretas e sensoriais e no 

estabelecimento de relações positivas com o meio e com os outros (Tovey, 2017). Ainda, 

para Froebel, o acompanhamento da criança por parte de um adulto treinado constituía-se 

como dimensão fundamental, servindo de suporte para as aprendizagens e introduzindo 

materiais e estratégias que criassem boas oportunidades de desenvolvimento (Joyce, 

2012). Na perspetiva de Tovey (2007, 2017), Froebel assume-se como pioneiro ao 

reconhecer a natureza holística do processo de aprendizagem, perspetivando a criança 

enquanto “planta”, que deve ser devidamente cuidada para que possa crescer e florescer. 

Com Froebel, o conceito de kindergarten eternizou-se, traduzindo-se no conceito 

amplamente utilizado de jardim de infância (Joyce, 2012).  

Os princípios de Froebel tiveram uma grande influência nas últimas décadas da 

monarquia, levando diferentes individualidades a procurar compreender melhor o trabalho 

que, neste âmbito, se realizava na Europa. Assim, são enviadas jovens raparigas para as 

principais cidades europeias, onde se deveriam formar e especializar, para que depois 

fossem capazes de desenvolver práticas-modelo em contextos de jardim de infância 

portugueses (Gomes, 1986). Segundo Pisa (2005), nesta época, a “educação de infância 

surge associada à afirmação da classe média, por iniciativa de intelectuais portugueses 

que mantinham contactos com as ideias progressistas europeias” (p. 22). 

 

 

1.2 1.ª República (1910-1926) 

O período da 1.ª República ficou marcado por uma grande instabilidade política e 

precaridade económica, que dificultaram a introdução de mudanças significativas no 

campo da educação. Contudo, podemos considerar que se tratou de uma época profícua 

em legislação e reconhecimento público da educação de infância que, décadas mais tarde, 

viria a ser retomado. 

A 29 de março de 1911, um decreto do Ministério do Interior oficializa a existência de 

um ensino infantil, destinado a crianças desde os quatro aos sete anos de idade, que se 

articularia com a escola primária (Diário do Governo, n.º 73, de 30 de março de 1911, cit in 

Gomes, 1986). A 23 de Agosto de 1911 surge um novo decreto que reforça o primeiro e 
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que não esquece dimensões ligadas ao valor do brincar para a criança e à necessidade de 

esta usufruir do espaço exterior. 

Somente dos seis aos sete anos as crianças poderão receber lições mais 

metodizadas, não podendo, todavia, estas ainda ter mais de vinte minutos de 

duração e sendo sempre separadas por cantos populares e patrióticos, jogos 

ou qualquer outra diversão, não esquecendo jamais que nas escolas infantis é 

a brincar que a criança se educa. 

Nenhuma escola infantil se poderá fundar sem ter anexo um terreno arborizado 

e preparado de forma a permitir ali a permanência das crianças durante todo o 

tempo que estiverem na escola no Verão, e todo o tempo possível no Inverno, 

e a fornecer-lhes as noções práticas mais elementares do ensino da jardinagem 

e horticultura (Diário do Governo, n.º 198, 25 de agosto de 1911, art. 5.º e 6.º, 

cit in Gomes, 1986). 

Ainda, nestes dois documentos emerge a necessidade de se investir na formação 

profissional nesta área, reconhecendo-se a importância de uma habilitação específica e de 

competências especiais para educar crianças em idade pré-escolar. 

É neste enquadramento sociopolítico que surgem também os Jardins Escola João 

de Deus, sendo o primeiro inaugurado em Coimbra, em 1911. Seguindo os princípios 

defendidos pela Cartilha Maternal, os Jardins Escola João de Deus centram-se no ensino 

da leitura, da escrita e da matemática, adotando uma metodologia muito próxima da 

escolar. Numa época em que o analfabetismo ultrapassava os 75% em Portugal, o Método 

João de Deus ganhou rapidamente muitos apoiantes, chegando-se mesmo a defender que 

este deveria ser adotado em todo o território nacional, até à 2.ª classe da escola oficial 

(Pisa, 2005). 

Em síntese, o período da 1.ª República caracterizou-se por algumas evoluções no 

seio da educação de infância, valorizando-se o exterior como contexto importante para o 

desenvolvimento das crianças. Apesar de muitas decisões nunca terem saído do papel, 

dado o período conturbado que se fazia sentir, é clara a preocupação com a educação 

enquanto área determinante para o desenvolvimento da sociedade portuguesa. 
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1.3 Estado Novo (19334-1974) 

Se durante a 1.ª República a educação de infância se caracteriza pelo 

“reconhecimento das suas vantagens, uma certa inflação legislativa e muito poucas 

realizações concretas” (Gomes, 1986, p. 90), no período do Estado Novo verifica-se uma 

profunda alteração das prioridades governativas. Sob os desígnios da exaltação dos 

valores da família e da nação, a educação de infância oficial é extinta enquanto etapa do 

percurso educativo, remetendo-se para a família a responsabilidade de cuidar das crianças 

até à idade de entrarem para a escola. Para o novo Governo, as escolas infantis oficiais 

apresentam demasiados encargos, sem conseguirem alcançar os objetivos desejados 

(Gomes, 1986). A educação infantil volta a ficar circunscrita à sua dimensão assistencial, 

criando-se a Obra das Mães pela Educação Nacional (1936), que tem como principal 

objetivo promover a educação pré-escolar, em complemento com a ação das famílias. Não 

obstante a extinção da educação infantil oficial, o Estado não coloca entraves ao 

desenvolvimento de iniciativas privadas direcionadas para a educação pré-escolar, entre 

as quais destacamos os Jardins-Escola João de Deus, que continuam a expandir-se, a 

Direção Geral da Assistência, coordenada pela Santa Casa da Misericórdia e as Casas da 

Criança de Bissaya Barreto (Pisa, 2005). 

Sem desmerecer as restantes iniciativas atrás referidas, o contributo de Bissaya 

Barreto no domínio da educação de infância merece um maior aprofundamento, atendendo 

aos objetivos deste trabalho. Na década de 30, enquanto Presidente da Junta Geral do 

Distrito de Coimbra, Bissaya Barreto promove a Obra de Proteção da Grávida e Defesa da 

Criança, no seio da qual são construídas as Casas da Criança (Sousa, 1999). Estas 

instituições tinham como principal objetivo apoiar a população mais carenciada, 

garantindo-se assistência durante a maternidade, apoio na educação da criança durante a 

primeira infância, acompanhamento médico e promoção de hábitos de higiene e 

alimentação (Gomes, 1986). As Casas da Criança possuíam uma área para consultas 

médicas, procurando-se assegurar cuidados de saúde materno-infantis, e dispunham de 

uma creche para crianças com menos de 3 anos e de um parque infantil para crianças 

entre os 3 e os 6 anos de idade. Tal como refere Gomes (1986), as Casas da Criança 

                                                

4 A 1.ª República é derrubada com a Revolução de 28 de maio de 1926, liderada pelo General Gomes da 
Costa. Com esta, inicia-se o período da Ditadura Militar, sendo eleito Óscar Carmona como Presidente da 
República, a 25 de março de 1928. Em 1933, entra em vigor a Constituição Política da República Portuguesa 
que institui o regime do Estado Novo, que só é deposto 41 anos depois, com a Revolução de 25 de abril de 
1974.  
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enquadravam-se perfeitamente no conceito de jardim de infância, possuindo o estatuto de 

ensino particular. 

No que se refere ao tipo de práticas desenvolvidas neste contexto, Bissaya Barreto 

defende uma ação pedagógica com fortes influências de Rousseau, Froebel, Pestalozzi e 

Montessori, que o levaram a criticar uma pedagogia tradicionalista, focada nos livros, e a 

valorizar o jogo e o brincar ao ar livre (Sousa, 1999). No seu discurso de inauguração da 

Casa da Criança Rainha Santa Isabel, a influência de pedagogos europeus é reconhecida, 

bem como a valorização do espaço exterior, enquanto contexto de aprendizagem para a 

criança: 

A criança vive aqui em plena natureza, e para ensinar a criança a pensar não 

há nada como a ‘Natureza’, os objetos que a rodeiam, tudo quanto ‘é real, 

concreto, o movimento, a ação. Os nossos primeiros mestres de Filosofia são 

os nossos pés, as nossas mãos, os nossos olhos…’ dizia Rousseau; por isso, 

quisemos pôr as nossas crianças em contacto com o Portugal inteiro, num 

Mundo de realidades onde tudo é verdadeiro; quisemos que elas aprendessem 

a conhecer e a amar a nossa Terra; quisemos pôr-lhes diante motivos nossos, 

que eduquem a sua sensibilidade, apurem o seu gosto, fortifiquem a sua 

inteligência (Bissaya Barreto, 1970, cit in Sousa, 1999, p.176). 

Para Bissaya Barreto, a criança deveria ser o centro do processo educativo, sendo 

que o brincar se constituía como meio preferencial para a aprendizagem. O contacto com 

a natureza e a mobilização do corpo no processo de exploração do meio assumiam-se 

como formas de colocar a criança em contacto com a realidade, potenciando o 

desenvolvimento de qualidades como a filantropia e a solidariedade. Neste sentido, a 

arquitetura das Casas da Criança reflete uma forte preocupação com dimensões 

pedagógicas e morais, procurando responder às necessidades e interesses das crianças - 

“…porque temos uma grande área em torno da nossa casa, a criança tem possibilidade de 

satisfazer os seus instintos de trepar, correr, de dormir a sesta nos abrigos, de viver parte 

do dia em pleno ar livre e à luz do sol…” (Bissaya Barreto, 1970, cit in Sousa, 1999, p. 

184). 

Importa também destacar que Bissaya Barreto impulsionou o desenvolvimento da 

primeira escola de formação de educadoras de infância em Portugal, no âmbito da Escola 

Normal Social. Através da criação do curso de “enfermeiras-puericultoras visitadoras de 

infância”, sob a orientação direta de Constance Davon, eram treinadas senhoras 
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especializadas para apoiar a realização do trabalho desenvolvido nas Casas da Criança 

(Sousa, 1999, p. 172). 

Neste sentido, podemos considerar que Bissaya Barreto foi uma figura proeminente 

na evolução da educação de infância em Portugal. O vanguardismo e modernidade das 

suas ideias deixaram um forte legado, que ainda hoje persiste nos edifícios e documentos 

que criou. Acérrimo defensor do brincar na Natureza, ao considerar que o meio natural tem 

“um papel fundamental no processo educativo da criança”, Bissaya Barreto questiona o 

ensino tradicional, focado no abstrato, e enfatiza a importância da experiência no processo 

de aprendizagem (Sousa, 1999, p. 178).  

Na mesma época, destacamos também o contributo de Irene Lisboa, que trabalhou 

na Junta de Educação Nacional e foi enviada a diferentes cidades europeias no sentido de 

recolher informações sobre o estado da educação de infância. Esta pedagoga, autora de 

documentos únicos como “Bases para um Programa de Escola Infantil” (1992) e “A Escola 

Atraente” (1926), defende a necessidade de a educação atender aos interesses da criança, 

compreendendo-se a educação de infância como uma fase com valor em si mesmo e não 

como um período transitório ou de preparação para a escola primária. Nesta linha de 

pensamento, Irene Lisboa (1992, p. 63) destaca o brincar, a curiosidade, a atividade física, 

o gosto pelos animais, pelas histórias e pelas experiências sensoriais como os principais 

“interesses característicos e gerais” das crianças entre os 3 e os 7 anos e considera que 

todas as divisões do edifício escolar, o jardim ou o pátio e a rua e os jardins públicos, são 

espaços potenciais para promover o espírito de curiosidade da criança. Enquanto figura 

pensadora sobre as questões da educação, refere ainda que é “um erro supor-se que o 

pátio de recreio é destinado exclusivamente ao desentorpecimento dos membros e à 

expansão física (corridas, gritos, etc.), que o interesse infantil é nitidamente dividido entre 

o interior e o exterior, a classe e a rua, a atividade intelectual e muscular” (Lisboa, 1992, p. 

72). Na sua perspetiva, importa valorizar o espaço exterior para que este possa ser 

usufruído pela criança, colocando à sua disposição elementos ou estruturas como areia, 

solo, água e demais estímulos naturais (e.g. paus, rochas, troncos), ferramentas, 

estruturas para motricidade, utensílios de jardinagem, entre outros. Considera que um 

espaço exterior bonito e arranjado pode não ser tão interessante para a criança como um 

espaço rico em estímulos naturais e desafios, posição que tem vindo a ser defendida por 

muitos investigadores contemporâneos (Fjørtoft, 2001; Herrington & Studtmann, 1998; 

Lucas & Dyment, 2010). Ainda, no texto “A Escola Atraente”, Irene Lisboa (1926) enfatiza 

a riqueza pedagógica que os passeios pela comunidade podem conter, tirando-se partido 

de outros recursos que extravasam a escola. Através dos passeios, as crianças realizam 
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múltiplas descobertas e desenvolvem competências relacionadas com a capacidade de 

comunicar e de estar em sociedade. Para Irene Lisboa (1992), as crianças em idade pré-

escolar necessitam de professores observadores, que se esforcem por conhecer aquilo 

que verdadeiramente as motiva e que promovam uma relação de afeto e proximidade. A 

valorização do brincar, o respeito pelo ritmo da criança e pela sua livre iniciativa assumem-

se como ideias transversais no seu discurso, que para a época rompiam com os cânones 

e ainda hoje são discutidas no seio da educação de infância. 

Retomando a retrospetiva histórica, a partir da década de 60, o investimento político 

na educação ganha uma nova força, desencadeada por mudanças sociais e económicas 

(e.g. aumento do número de mulheres no mercado de trabalho, êxodo rural, guerra 

colonial) (Pisa, 2005). Num cenário de elevada taxa de analfabetismo, a preocupação com 

a educação das crianças começa a originar movimentações políticas, que têm maior 

expressão com a entrada de Veiga Simão para o Governo, em 1970. O recém ministro 

anuncia o desenvolvimento de um novo sistema de ensino que ia desde a pré-primária até 

ao ensino superior, tomando um conjunto de iniciativas que conduziram à criação de uma 

rede oficial de jardins de infância e à abertura de escolas de educadoras de infância ligadas 

ao Estado (Escolas do Magistério Infantil). Neste período, o planeamento dos espaços 

exteriores dos contextos educativos surge regulamentado no documento “Os Infantários e 

os Jardins de Infância”, publicado em 1973 pela Comissão Permanente Interministerial 

para o Desenvolvimento Social (CPIDS) (Figueiredo, 2015). Segundo as orientações 

oficiais, os jardins de infância deveriam estar localizados em zonas próximas de parques 

ou jardins e a própria instituição deveria possuir um espaço ao ar livre. Este teria de 

assegurar condições de segurança e higiene (e.g. vedação do recinto e mecanismos de 

escoamento de águas), da mesma forma que deveria oferecer elementos que 

respondessem aos interesses das crianças, como por exemplo: 

armações em ferro formando ondas ou grades, escadas de corda, labirintos de 

metal ou constituídos por elementos vegetais, túneis de manilhas, troncos de 

árvore deitados, escada de troncos de árvore, caixas de areia, casa de bonecas 

com plataformas anexas, mini-hortas, parques de materiais, teatro de ar livre, 

toldos e ardósias (CPIDS, 1973, cit in Figueiredo, 2015, p.57). 

Em síntese, podemos considerar que o período do Estado Novo atrasou, em certa 

medida, a evolução da educação de infância em Portugal, privilegiando uma abordagem 

assistencialista em relação à primeira infância. Durante a ditadura, a educação de infância 

apresentava duas abordagens distintas, uma elitista, direcionada à camada rica da 
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população que frequentava as instituições privadas; e uma assistencialista, pensada para 

as crianças oriundas de famílias carenciadas. Não obstante a posição do Governo, nesta 

época, destacam-se figuras importantes que apoiam o conceito de jardim de infância e 

defendem práticas valorizadoras do brincar no espaço exterior. 

Na última década do regime assiste-se a uma maior preocupação com a educação, 

reconhecendo-se a educação pré-escolar como parte do sistema educativo. Neste âmbito, 

surgem novas orientações para a organização das instituições, que não esquecem a 

necessidade de planear os espaços exteriores, tirando-se proveito das suas 

potencialidades. 

 

 

1.4 Pós 25 de Abril de 1974 

A revolução de Abril trouxe mudanças significativas para a sociedade portuguesa, 

envolvendo novas prioridades, dinâmicas e valores. Os problemas sociais ganham maior 

evidência e desencadeiam um conjunto de medidas que expressam os princípios de 

democracia e liberdade. A igualdade de oportunidades entre cidadãos assume-se como 

uma das principais prioridades governativas, encetando-se esforços para a criação de um 

sistema nacional de educação que assegurasse um ensino de qualidade para todas as 

crianças, independentemente das suas diferenças socioeconómicas e culturais (Pisa, 

2005). Assim, em 1977 surge o decreto que oficializa o sistema público de educação pré-

escolar (Lei 5/77, de 1 de fevereiro) e em 1979 são publicados os Estatutos dos Jardins de 

Infância, em que se define a educação pré-escolar como: 

o início de um processo de educação permanente a realizar pela acção 

conjugada da família, da comunidade e do Estado, tendo em vista:  

a) Assegurar as condições que favoreçam o desenvolvimento harmonioso e 

global da criança; 

b) Contribuir para corrigir os efeitos discriminatórios das condições 

socioculturais no acesso ao sistema escolar;  

c) Estimular a sua realização como membro útil e necessário ao progresso. 

(Decreto-Lei n.º 542/ 79, de 31 de dezembro, art. 1.º) 

Uma vez que durante o Estado Novo os vários serviços relativos à educação tinham 

sido distribuídos por diferentes ministérios, verifica-se também a necessidade de 

concentrar as respostas para a infância. Neste sentido, o Ministério da Educação e o 
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Ministério do Emprego e Segurança Social concentram em si responsabilidades 

relacionadas com este setor, surgindo duas redes distintas: a rede pública, chancelada 

pelo Ministério da Educação e a rede solidária, constituída por instituições privadas, 

financiadas pela Segurança Social. Esta divisão, ainda hoje existente, traz consigo muitos 

problemas, relacionados com as condições de trabalho e salariais dos educadores de 

infância, com divergências no tipo de requisitos exigidos às instituições e com a supervisão 

e fiscalização realizada em torno de práticas e procedimentos. A rede pública, tutelada pelo 

Ministério da Educação, apenas acolhe crianças entre os 3 e os 6 anos de idade (pré-

escolar), enquanto a rede privada oferece uma resposta para o período de 

desenvolvimento entre os 0 e os 3 anos de idade (creche). 

Este sistema bipartido está também evidente nos documentos basilares do sistema 

educativo português. Na Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de 

outubro), a educação pré-escolar aparece descrita como etapa importante para apoiar o 

desenvolvimento da criança, considerando dimensões emocionais, morais, cognitivas e 

sociais. Em 1997, é publicada a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei n.º 5/97, de 10 

de fevereiro), na qual se enfatiza a responsabilidade do Estado na promoção de um serviço 

de qualidade, fornecendo orientações técnicas e pedagógicas que devem nortear as 

instituições. Ainda, garante-se a universalização da oferta da educação pré-escolar, 

mediante a criação de uma rede abrangente a todo o território nacional (Decreto-Lei n.º 

147/97, de 11 de junho). O papel da família também é destacado, reforçando-se a ideia de 

que deverá existir uma relação de cooperação entre o estabelecimento de educação pré-

escolar e o meio familiar. No entanto, em nenhum destes documentos se evoca a educação 

dos 0 aos 3 anos. 

Dentro desta nova conjuntura educativa, os espaços exteriores só voltam a ser alvo 

de atenção política em 1997, ano em que surge a primeira versão das Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar. Neste documento consagra-se a necessidade 

de adotar uma abordagem pedagógica junto de crianças entre os 3 e os 6 anos, sendo que 

os espaços exteriores não são esquecidos enquanto contextos promotores de 

aprendizagens. Ainda, são publicados dois despachos conjuntos, um focado na definição 

de critérios a utilizar pelos estabelecimentos de educação pré-escolar na escolha das 

instalações e do equipamento didático (Despacho Conjunto n.º 258/97, de 21 de agosto), 

outro relacionado com os requisitos pedagógicos e técnicos para a instalação e 

funcionamento de estabelecimentos de educação pré-escolar (Despacho Conjunto 

n.º268/97, de 21 de agosto), em que se apresentam algumas preocupações a considerar 
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no planeamento e organização das áreas exteriores dos contextos educativos (cf. Capítulo 

3). 

Apesar de a educação pré-escolar continuar a gerar novas medidas políticas e 

pedagógicas, entre as quais se destaca a nova versão das Orientações Curriculares para 

a Educação Pré-Escolar (Ministério da Educação, 2016), parece-nos pertinente terminar 

aqui o traçado da evolução da educação de infância em Portugal, com enfoque nos 

espaços exteriores, uma vez que a situação mais atual será apresentada detalhadamente 

no Capítulo 4 deste trabalho. 

Em suma, compreender a evolução da educação de infância em Portugal e a 

presença dos espaços exteriores neste percurso revela-se como uma tarefa exigente e 

muito interessante, que nos permite olhar para o presente de uma forma mais 

compreensiva, aceitando-se que a realidade resulta de um conjunto de fatores sociais, 

históricos, culturais, económicos e políticos que afetam a sociedade nas suas diferentes 

vertentes. Segundo Gomes (1986), a educação de infância em Portugal seguiu 

sensivelmente as mesmas etapas de desenvolvimento que outros países da Europa, mas 

com algum atraso por comparação a estes. Ora, este atraso fez com que o crescimento 

não se desse de forma gradual, num ritmo calculado e ponderado. Saímos de um período 

ditatorial, em que grande parte da população era analfabeta e vivia em situações de grande 

pobreza, para entrarmos numa época de transformações sociais e políticas, em que a 

educação se destacou como área de investimento. De acordo com dados estatísticos, o 

número de crianças a frequentar a educação pré-escolar em 1961 era de 6.528, passando 

a 253.959 em 2017 (PORDATA/DGEEC/MEd - MCTES, 2018). Este aumento significativo 

associa-se também ao crescimento de instituições de educação de infância e a um maior 

número de profissionais a trabalhar nesta área. Esta expansão, tão positiva e intensa, 

trouxe consigo desafios, relacionados, sobretudo, com a qualidade da formação dos 

profissionais de educação de infância e das práticas desenvolvidas nestes contextos e com 

o tipo de infraestruturas destinadas a receber crianças pequenas. 

Se atualmente parecem existir práticas pedagógicas muito centradas naquilo que 

acontece no interior, torna-se pertinente refletir em torno de possíveis razões que levaram 

a que os espaços exteriores deixassem de ser contextos amplamente valorizados e 

utilizados em educação de infância, seguindo os princípios defendidos por Froebel, Irene 

Lisboa ou Bissaya Barreto. Será que as práticas em educação de infância perderam uma 

linha teórica agregadora e orientadora da ação educativa, que valoriza o espaço exterior 

enquanto contexto de aprendizagem singular? Que outras influências surgiram e 

“afastaram” a educação de infância de uma abordagem sustentada no brincar livre, em 
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contacto com a natureza, como defenderam muitos pedagogos do século XX? Em linha 

com Sandseter, Little e Wyver (2012), atender a princípios e prioridades subjacentes à 

cultura educativa parece revelar-se importante para melhor compreender e intervir sobre a 

realidade. Na nossa tese apenas poderemos oferecer um contributo modesto para esta 

discussão, importando que outros estudos aprofundem com maior detalhe esta articulação 

entre o passado e o presente da educação de infância em Portugal. 
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2. Brincar no exterior, aprendizagem e desenvolvimento das crianças 

Os primeiros anos da infância são aqueles em que se prepara o solo. Uma vez 

despertadas as emoções – o sentido do belo, o entusiasmo pelo novo e pelo 

desconhecido, o sentimento de simpatia, piedade, admiração e amor – surge 

então o desejo de conhecimento acerca do objeto da nossa reação emocional. 

Uma vez encontrado, o seu significado é duradouro. É mais importante abrir 

caminho para que a criança queira conhecer do que empanturrá-la de factos 

que ela não é ainda capaz de assimilar (Carson, 2012, p. 43). 

Na perspetiva de vários autores, o brincar desempenha um papel relevante no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, assumindo-se como uma 

atividade natural e intrinsecamente motivadora, que responde às necessidades de 

exploração e desafio típicas da infância (Macintyre, 2001; Moyles, 1989, 1994; Pellegrini, 

Dupuis, & Smith, 2007). Através do brincar, a criança terá a possibilidade de superar 

barreiras pessoais, aprender por ensaios e erros e evoluir em conhecimentos e 

capacidades (Ginsburg, 2007; Pellegrini et al., 2007; Vygotsky, 1976). 

O valor do brincar articula-se de forma estreita com as oportunidades oferecidas 

pelos contextos em que a criança participa e no seio dos quais se estabelecem processos 

de influência mútua, que conduzem a transformações progressivas no sujeito e no meio. 

Esta relação dialética pode ser enquadrada no Modelo Ecológico de Bronfenbrenner 

(Bronfenbrenner, 1977, 1979; Portugal, 1992), que concetualiza o desenvolvimento 

humano a partir das interações que o indivíduo estabelece com os diferentes espaços, 

pessoas, objetos e símbolos que constituem o seu ambiente ecológico. Este ambiente é 

composto por constelações de fatores (sistemas) sobre os quais a criança vai adquirindo 

progressiva consciência e capacidade de intervenção. A criança participa, direta ou 

indiretamente, nos diferentes sistemas, constituindo-se, simultaneamente como agente de 

mudança e como alvo das suas influências. Com um maior nível de proximidade em 

relação ao sujeito encontram-se os elementos constituintes de microssistemas, como a 

família, creche, jardim de infância ou escola e, num plano mais distante, os elementos 

macrossistémicos, que se referem, por exemplo, a conceções e valores de uma cultura5. 

                                                

5 Para além dos níveis micro e macrossistémico, o Modelo Ecológico do Desenvolvimento Humano envolve 
também o mesossistema, que se refere às relações que se estabelecem entre contextos, nos quais o sujeito 
participa ativamente (e.g. família e grupo de amigos), e o exosistema, que considera os contextos em que não 
existe uma intervenção direta do sujeito, mas cujas dinâmicas afetam ou são afetadas pelos sistemas mais 
próximos (e.g. emprego dos pais) (Bronfenbrenner 1979; Portugal, 1992). Em subsequentes avanços teóricos 
deste modelo, é também introduzida a variável “tempo” (cronossistema), considerando-se que o 
desenvolvimento do sujeito é marcado por acontecimentos históricos que afetam o seu percurso de vida – 
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Neste modelo, salientam-se ainda as dinâmicas inter-sistémicas (relações entre diferentes 

contextos físicos, culturais, sociais e institucionais), que aumentam o grau de complexidade 

inerente ao processo de desenvolvimento (e.g. relações entre escola e família). 

Seguindo uma abordagem ecológica, a importância do brincar no exterior deve ser 

compreendida como uma temática complexa, cujo estudo exige a consideração de 

dimensões contextuais, interpessoais e individuais (Canning, 2010). Os potenciais 

benefícios do brincar ao ar livre não surgem de forma automática, pelo simples “estar lá 

fora”, sendo necessário considerar aspetos que se relacionam com a adequação dos 

estímulos oferecidos pelo espaço, os valores e princípios educativos adotados, as práticas 

profissionais, a relação com a família e outras crianças, a história da comunidade, entre 

outros aspetos. Na Figura 3, adotando o Modelo Ecológico proposto por Bronfenbrenner, 

representam-se possíveis dimensões influentes na promoção de oportunidades para 

brincar no exterior. Nesta linha, Brookes (2002) alerta para o carácter falacioso de 

discursos universalistas sobre a educação em espaços exteriores, que não reconhecem a 

especificidade geográfica, social e cultural de cada contexto. Na sua perspetiva, esta 

especificidade deve estar espelhada no currículo, indicando-se concretamente aquilo que 

se pretende alcançar através de uma ação pedagógica ao ar livre.  

 

                                                

“Environmental changes across historical time can produce significant developmental changes in either 
direction. On the one hand, they can disrupt the timing and duration of normative transitions during the life 
course, thus interrupting the sequence of learning experiences that are essential for meeting societal 
expectations as one gets older. On the other hand, they can offer to the person new, at once more stable and 
more challenging opportunities that enhance psychological growth or even reverse a previously downward 
course” (Bronfenbrenner & Morris, 2006, p. 822). 
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Figura 3 – Dimensões sistémicas que podem influenciar as oportunidades para brincar ao ar livre. 

 

Para além das especificidades sistémicas que envolvem os processos de interação 

entre a criança e o espaço, a singularidade das experiências de brincar ao ar livre também 

pode ser perspetivada através das diferenças que estas apresentam em relação às 

condições oferecidas pelos espaços interiores. De acordo com Tovey (2007), os espaços 

exteriores oferecem oportunidades de exploração que não são facilmente recriáveis em 

ambientes fechados, possibilitando diferentes formas de conhecer, interagir e comunicar. 

Perry (2001) e Stephenson (2002) analisam as dinâmicas educativas comummente 

estabelecidas nestes dois contextos (interior e exterior) e assinalam diferenças 

relacionadas com as características do espaço e dos estímulos proporcionados, o tipo de 

brincar e a qualidade das interações (cf. Tabela 1). De acordo com estes autores, o exterior 

pode ser descrito como um espaço em constante transformação devido a alterações nas 

condições atmosféricas e à própria ação das crianças e dos adultos. Estas transformações 
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trazem novos estímulos para o brincar (elementos naturais ou materiais soltos) e renovam 

permanentemente a motivação e a curiosidade da criança para explorar. Neste âmbito, o 

brincar assume contornos mais expansivos e a criança usufrui de margens de liberdade 

mais flexíveis para decidir o que fazer, com quem e de que forma, desenvolvendo assim a 

sua autonomia e capacidade de autorregulação. Por sua vez, o interior pauta-se pela 

estabilidade e pelo funcionamento estruturado (mais regras), em que o adulto assume 

tendencialmente uma atitude de controlo e de orientação. Predominam atividades mais 

sossegadas, desenvolvidas individualmente ou em pequeno grupo, em que a proximidade 

física entre crianças e adultos potencia um clima de segurança e conforto. 

 

Tabela 1 – Dimensões tendencialmente diferenciadoras entre os espaços interiores e exteriores - 

adaptado de Perry (2001) e Stephenson (2002). 

Dimensões Exterior Interior 

Características 

do ambiente e 

dos estímulos 

Ambiente em mudança; 

amplo; estímulos flexíveis 

(open-ended). 

Ambiente estático; confinado; estímulos 

explícitos e formatados. 

Tipo de brincar 

Livre, expansivo, fisicamente 

mobilizador, autodirigido pela 

criança. 

Sossegado, orientado para a tarefa, 

dirigido predominantemente pelo adulto. 

Qualidade das 

interações 

Menor intervenção do adulto; 

Atitudes de maior 

cooperação e diálogo entre 

as crianças. 

Maior controlo e intervenção do adulto; 

menor exigência em competências de 

comunicação e socialização. 

 

A perspetiva dicotómica entre interior e exterior, que a Tabela 1 pode suscitar, deve 

ser contrariada ou relativizada através de um pensamento crítico e flexível, em que se 

reconhece a influência de diferentes fatores na forma como os espaços são utilizados (e.g. 

qualidade da intervenção do adulto). Sob uma perspetiva pedagógica, importa que os 

espaços interiores e exteriores sejam percebidos como um contínuo, onde a ação 

educativa decorre de forma coerente e as especificidades de cada espaço são respeitadas 

e rentabilizadas, proporcionando-se boas oportunidades de aprendizagem e 

desenvolvimento para a criança em ambos os espaços (Bilton, Bento & Dias, 2017). 

Assim, por considerarmos que a análise das potencialidades do espaço exterior 

através de uma abordagem comparativa com o interior se configura como algo muito 

relativo e dependente de uma miríade de fatores, procurámos analisar as oportunidades 

emergentes durante o brincar ao ar livre em função das suas principais especificidades. 

Através de um extenso processo de revisão da literatura, foram identificadas quatro 
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dimensões frequentemente associadas ao brincar no exterior, facilitadoras de 

aprendizagem e desenvolvimento:  

• Aprendizagem baseada na experiência;  

• Cooperação, resolução de problemas e criatividade;  

• Movimento e risco;  

• Saúde, bem-estar e consciência ambiental. 

 A opção por estas quatro dimensões justifica-se pela constância com que são 

referidas na literatura e por abarcarem aspetos considerados como basilares na qualidade 

das experiências de brincar ao ar livre. No entanto, reconhece-se a possibilidade de se 

destacaram outros argumentos igualmente válidos para a exploração pedagógica dos 

espaços exteriores, do mesmo modo que não se exclui a possibilidade de estas dimensões 

serem recriadas noutros contextos de atuação da criança, nomeadamente no interior dos 

estabelecimentos educativos. 

 

 

2.1 Aprendizagem baseada na experiência 

Na perspetiva de Thomas e Harding (2011), os espaços exteriores podem constituir-

se como contextos de aprendizagem por excelência, criando condições para que a criança 

possa desempenhar um papel ativo na construção do seu próprio conhecimento. Num 

ambiente menos estruturado e mais desligado de constrangimentos sobre o quê, quando 

e como aprender, a criança tem a possibilidade de desenvolver competências ao seu ritmo, 

empregando o corpo e os sentidos na exploração do meio (Maynard, Waters, & Clement, 

2013a). A variedade e quantidade de estímulos existentes nos espaços exteriores (e.g. 

animais, plantas, fenómenos atmosféricos) captam a atenção do sujeito e fomentam a sua 

vontade de perceber o ‘porquê’, o ‘como’ ou o ‘quando’ em relação àquilo que existe à sua 

volta. Desta forma, a criança é estimulada a tomar as rédeas do processo de aprendizagem 

e a empreender esforços para alargar a sua capacidade de atuação no meio. Através da 

exploração de temas ou dimensões de saber que são entendidas como relevantes e que 

propiciam sentimentos de prazer e entusiasmo, criam-se condições para aprendizagens 

significativas e duradouras (Waite & Pratt, 2011). De acordo com M. C. Roldão 

(comunicação pessoal, 9 de julho de 2018), a aprendizagem significativa, seja no exterior 

ou no interior, será aquela que se constitui como útil para a vida pessoal e social do sujeito 

e que estabelece um continuum entre experiência-conhecimento-experiência. O estudo de 

Ballantyne e Packer (2009) evidencia a importância de se promoverem atividades práticas 
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ao ar livre (hands-on experience) em que é dada a possibilidade de observar, explorar, 

experimentar, questionar, testar hipóteses, etc., reconhecendo-se a influência positiva 

desta abordagem na aquisição de conhecimentos sobre a natureza, envoltos em 

sentimentos positivos e duradouros. 

Ainda, outros autores defendem o contributo dos espaços exteriores para a 

aprendizagem de conteúdos académicos, como a leitura e a escrita, a matemática, as 

ciências e as artes (Adams, Ashley, & Shirley, 2011; Cotton, 2011; Gompertz, Hincks, & 

Knight, 2011; Pratt, 2011). Através do contacto com situações práticas, em que é 

necessário tirar partido dos conhecimentos e aplicá-los à realidade, a aprendizagem não 

se foca apenas numa compreensão abstrata dos conteúdos, envolvendo simultaneamente 

competências que permitem dar sentido e coerência ao que é aprendido. Através de 

oportunidades para “aprender fazendo”, explorando fisicamente os espaços através de 

diferentes sentidos e partes do corpo, a criança tem a possibilidade de experienciar 

conceitos como o peso, a força, o tamanho, a distância, o tempo, a gravidade, entre outros, 

dando os primeiros passos no desenvolvimento do pensamento científico (Bilton, 2010; 

Franzén, 2014; Pratt, 2011). Neste processo, a intervenção do adulto será fundamental 

para a criação de situações cognitivamente desafiantes, que facilitem o acesso a níveis de 

pensamento cada vez mais complexos (Sumpter & Hedefalk, 2015). 

Não obstante a linha de pensamento apresentada, importa compreender que, através 

do brincar ao ar livre, as crianças não têm necessariamente de aprender mais ou menos 

sobre um determinado assunto, por comparação a outras estratégias de ensino, podendo 

apenas usufruir de uma forma qualitativamente diferente de construir o conhecimento 

(Waite & Pratt, 2011). A referência a aprendizagens mais “autênticas” ou “reais”, quando 

ligadas aos espaços exteriores, poderá ser excessiva e desvalorizadora da complexidade 

inerente ao processo de aprendizagem, sendo pertinente adotar-se uma visão holística 

sobre o currículo, em que se identificam oportunidades de desenvolvimento nas interações 

em e com diferentes espaços, pessoas e objetos (Silverman & Corneau, 2017). 

 

 

2.2 Cooperação, resolução de problemas e criatividade 

As características de imprevisibilidade, dinamismo, liberdade, mutabilidade e 

diversidade, que diferentes autores relacionam com os espaços exteriores, podem ser 

compreendidas como dimensões que interferem nas oportunidades para interagir com os 

pares, para enfrentar os problemas de forma criativa e para explorar elementos naturais e 

outros recursos, equacionando modos de utilização divergentes e inéditos (e.g. Bilton, 
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2010; Maynard, Waters, & Clement, 2013b; Sandseter, 2009; Storli & Hagen, 2010; White, 

2011). 

Sobre a interação entre pares, Aasen, Grindheim e Waters (2009) referem que 

brincar nos espaços exteriores “gives another context for playing and other opportunities to 

get together in play, and thereby other opportunities for negotiation of meaning in everyday 

life, and the construction of new knowledge” (p.10). Ao ar livre parecem surgir novos temas 

de conversa, brincadeiras e desafios, que potenciam interações diferenciadas entre 

crianças, pautadas por um maior espírito de abertura e diálogo (Wilson, 2008). Nesta linha 

de pensamento, Perry (2001) refere que o exterior é muitas vezes entendido como sendo 

o espaço das crianças, onde estas podem ditar os ritmos e as ações, sem um controlo tão 

marcado do adulto. Stephenson (2002) e Waite, Rogers e Evans (2013) destacam também 

que, através do brincar ao ar livre, as crianças têm a possibilidade de desenvolver 

iniciativas individuais e em grupo, entendendo os pares como figuras de apoio preferenciais 

para lidar com os obstáculos decorrentes da imprevisibilidade do espaço. Assim, 

fomentam-se relações cúmplices, que permitem a construção de um sentimento de 

respeito e pertença ao grupo. A investigação realizada por McClain e Vandermaas-Peeler 

(2015) corrobora também esta perspetiva, revelando uma tendência para as crianças 

responderem positivamente aos desafios emergentes nos contextos naturais, 

transformando-os em momentos privilegiados de interação entre pares. Na tentativa de 

encontrar soluções para os problemas ou obstáculos identificados, os pares mais 

competentes numa determinada tarefa disponibilizavam-se para ajudar, manifestando 

atitudes de empatia e responsabilidade. Neste estudo, registou-se um número reduzido de 

comportamentos negativos, não sendo necessária a intervenção do adulto na resolução 

de conflitos. À semelhança daquilo que é indicado noutros trabalhos, a disponibilidade para 

atender às necessidades do outro está relacionada com a progressiva familiaridade e 

confiança com o espaço, resultante de oportunidades prolongadas para brincar e explorar 

- “We found the longer children had to engage, the deeper their engagements with the 

materials and each other were. Extended periods of time in the natural outdoor classrooms 

gave children the chance to immerse themselves fully in their tasks at hand“ (Kiewra & 

Veselack, 2016, p. 82). O tempo disponibilizado para as crianças conhecerem e explorarem 

o espaço contribui para o desenvolvimento de competências que permitem “sintonizar” com 

os outros e encontrar soluções criativas e eficazes para os problemas (Bilton et al., 2017; 

Chilvers, 2011; Kiewra & Veselack, 2016). 

Ainda, as interações diferenciadas durante o brincar no exterior parecem facilitar a 

aprendizagem de valores democráticos (e.g. escolha, negociação e discussão de 
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perspetivas). Num ambiente menos estruturado, a criança encontra oportunidades para 

tomar decisões e manifestar opiniões sobre os assuntos que são relevantes para si (Aasen 

et al., 2009). Neste processo, a linguagem desempenha um papel fundamental, facilitando 

momentos de comunicação e expressão individual e coletiva (Bilton, 2010). 

Ao ar livre e durante momentos de interação e resolução de problemas entre pares, 

o pensamento criativo também pode ser estimulado. De acordo com o estudo de Robson 

e Rowe (2012), o espaço exterior permite a exploração de materiais, sons, movimentos e 

sensações dificilmente transponíveis para o interior. Em atividades tão diversas como o 

brincar de faz de conta ou a realização de construções, a criança mobiliza a imaginação e 

o pensamento divergente, tirando partido das interações que estabelece com os outros e 

com os estímulos existentes à sua volta (Fjørtoft & Sageie, 2000; Li, Hestenes, & Wang, 

2016; Maxwell, Mitchell, & Evans, 2008; Waller, 2007, 2014). Com efeito, num ambiente 

mais imprevisível, onde não existem tantas orientações e restrições em relação ao modo 

como a criança deve utilizar o espaço, os materiais podem ser rentabilizados de forma 

diferenciada, em função dos interesses e necessidades de cada criança (Kiewra & 

Veselack, 2016). De acordo com White (2008), a criatividade reflete-se na capacidade para 

pensar de forma construtiva, percebendo-se os desafios como oportunidades para 

encontrar novas soluções através de uma atitude positiva, persistente e empreendedora. 

 

 

2.3 Movimento e risco 

Assumindo-se que todas as crianças possuem um ímpeto natural para a ação e que 

o corpo desempenha um papel central no processo de aprendizagem, ao ar livre, as 

oportunidades de movimento podem ser facilitadas, o que, por si só, se configura uma 

importante mais-valia do espaço exterior (Canning, 2010; Franzén, 2014; Neto, 2005; 

White, 2011). 

Segundo Bilton (2010), o movimento assume-se como algo transversal a diferentes 

atividades, potenciando o conhecimento do corpo e do meio, a mobilização de esquemas 

cognitivos associados à ação (e.g. aprendizagem de sistemas de causa e efeito), o 

desenvolvimento de mapas mentais e a expressão de sentimentos (e.g. saltar de alegria). 

Ou seja, o conceito de movimento pode ser entendido numa perspetiva alargada, que 

envolve não só atividade física mas também dimensões cognitivas, sociais e emocionais 

(Burdette & Whitaker, 2005). Se, como refere Neto (2005, p. 17), caminhamos para um 

cenário de “analfabetismo motor”, em que as reduzidas experiências com o corpo levam a 

que a criança desconheça as suas capacidades ou possibilidades de ação, torna-se 
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premente adotar uma visão multidimensional de movimento, que não se restrinja às 

atividades de educação física e prática desportiva. Através do brincar nos espaços 

exteriores, a criança pode usufruir de momentos de exploração motora não competitivos e 

livres, onde o corpo funciona como recurso para o conhecimento pessoal, a relação com 

os outros e o contacto com a natureza (Dyment & Bell, 2008). Na investigação desenvolvida 

por Fjørtoft (2004), a importância do brincar ao ar livre para o desenvolvimento motor é 

estudada em função das oportunidades de movimento e exploração suscitadas por 

diferentes espaços. Através de uma abordagem quasi-experimental, foram analisados dois 

grupos de crianças entre os cinco e os sete anos de idade (jardim de infância). O grupo 

experimental tinha a possibilidade de brincar de forma livre e com materiais versáteis num 

ambiente de floresta próximo do contexto educativo. O grupo de controlo usufruía de um 

espaço exterior mais tradicional, pertencente ao jardim de infância que frequentava. Com 

um intervalo de dez meses entre o pré-teste e o pós-teste, as crianças do grupo 

experimental apresentaram melhorias em todas as competências motoras testadas (à 

exceção da flexibilidade), diferenciando-se significativamente do grupo de controlo nas 

áreas de coordenação e equilíbrio. Estes domínios constituem-se como componentes 

basilares a todos os movimentos, permitindo ações cada vez mais complexas e 

diversificadas. Com efeito, o grupo experimental teve mais oportunidades para se envolver 

tanto em atividades de motricidade grossa (e.g. correr, saltar, trepar, atirar, rastejar, 

escorregar), como em atividades de motricidade fina (e.g. manusear materiais naturais com 

diferentes texturas, tamanhos e pesos), que se associam a diferentes tipos de brincar e 

enriquecem o processo de aprendizagem. 

Ainda, as oportunidades de movimento estão intrinsecamente relacionadas com a 

vivência de riscos e desafios durante o brincar. À medida que a criança se desloca no 

espaço e ganha confiança para sair da sua “zona de conforto”, começa a procurar 

ativamente oportunidades para exceder as suas capacidades e experimentar outras formas 

de interagir com os outros e com os materiais (Apter, 2007; Sandseter, 2009; S. J. Smith, 

1998). Neste processo, o risco emerge a partir da necessidade de realizar escolhas entre 

diferentes alternativas de ação, desconhecendo-se o resultado que se irá alcançar (Little & 

Eager, 2010). De acordo com Sandseter (2007), o risco no exterior pode ser globalmente 

compreendido em função de categorias relacionadas com velocidade e altura elevada, 

manuseamento de ferramentas, contacto com elementos perigosos, jogo de luta e 

perseguição e possibilidade de desaparecer ou deixar de ser visto. 

Se o brincar arriscado acarreta uma dimensão de incerteza que pode gerar medo e 

ansiedade, este também se associa a sentimentos de entusiasmo, orgulho e felicidade que 
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tornam o risco cativante para a criança, fazendo com que esta persista na tarefa, supere o 

medo e viva o entusiasmo quando domina uma nova competência (Bento, 2017). 

Diferentes estudos realizados neste âmbito mostram que as crianças percebem o risco 

como uma dimensão importante do brincar no exterior, procurando garantir a sua presença 

nas atividades desenvolvidas. Ainda que seja predominantemente vivenciado em grupo e 

característico de uma cultura partilhada entre pares, a responsabilidade para avaliar o risco 

é entendida pelas crianças como uma tarefa individual, que é facilitada quando ocorre 

através da experiência prática e não tanto quando é mediada pelos conselhos dos adultos 

(P. Christensen & Mikkelsen, 2008; Green & Hart, 1998; Sandseter, 2007; S. J. Smith, 

1998). Através das experiências de brincar arriscado, a criança tem a possibilidade de 

“ensaiar” estratégias de avaliação e gestão do risco num ambiente controlado, aprendendo 

com os erros e ganhando confiança para tomar decisões. A aquisição destes 

conhecimentos durante a infância facilitará a construção de mecanismos de segurança ao 

longo da vida, ajudando o indivíduo a lidar com situações imprevistas e desconhecidas 

(Gill, 2010; Stephenson, 2003; Tovey, 2011). Com efeito, o reduzido contacto com o risco 

em idades precoces poderá conduzir à imprudência na procura de estimulação ou à falta 

de confiança, competências e motivação para aceitar aventuras, ser criativo e inovador no 

modo de pensar e agir, experienciando-se elevados níveis de ansiedade face aos 

problemas e percebendo-se o mundo como algo ameaçador (Tovey, 2010; Ungar, 2009).  

 

 

2.4 Saúde, bem-estar e consciência ambiental 

As experiências de brincar ao ar livre exercem uma influência positiva no 

desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o crescente sedentarismo das populações constitui-se como um problema social 

grave, que contribui para o aumento dos níveis de obesidade entre crianças e adultos. De 

acordo com a OMS, em 2014, Portugal estava entre os cinco países com um maior número 

de crianças obesas (5%), sendo apenas superado pela Grécia (6.5%), Macedónia (5.8%), 

Eslovénia (5.5%) e Croácia (5.1%) (OMS, 2017). Apesar de nos últimos anos se ter 

verificado um ligeiro decréscimo nos valores de obesidade e excesso de peso entre 

crianças e jovens portugueses, os valores atuais apontam para a necessidade de se 

adotarem medidas que contrariem esta tendência (Rito, Sousa, Mendes, & Graça, 2017). 

A obesidade infantil está relacionada com diferentes problemas de saúde, como diabetes 

tipo-2, hipertensão, problemas cardiovasculares e asma, que se agravam na idade adulta 

e prejudicam a qualidade de vida (McCurdy et al., 2010). Durante a infância e adolescência, 
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é também possível relacionar o excesso de peso com situações de baixa autoestima, 

reduzida confiança nas capacidades pessoais e dificuldades nas relações sociais (Must & 

Strauss, 1999; Strauss, 2000). 

Apesar de se reconhecer que a obesidade resulta de uma multiplicidade de fatores 

relacionados com dimensões biológicas (e.g. genética, idade), individuais e sociais (e.g. 

escolhas alimentares, atividade física), diferentes estudos destacam a importância da 

atividade física, em espaços ao ar livre, como estratégia eficaz para combater problemas 

de excesso de peso e, consequentemente, promover hábitos de vida mais saudáveis 

(Cleland et al., 2008; L. Smith, Gardner, Aggio, & Hamer, 2015; Stone & Faulkner, 2014). 

O estudo de Cleland e colaboradores (2008) revelou que crianças que passam mais tempo 

no espaço exterior tendem a ser mais ativas e a evidenciar menores níveis de excesso de 

peso, salvaguardando-se a existência de possíveis diferenças entre géneros e faixas 

etárias. A prática de atividade física na infância e adolescência pode constituir-se como 

fator preditor da continuidade deste tipo de experiências na idade adulta, enfatizando-se 

assim os seus potenciais benefícios a curto e longo prazo (L. Smith et al., 2015). Com 

efeito, o relatório do projeto PASS – Physical Activity Serving Society (International Council 

of Sport Science and Physical Education, 2016) refere que experiências positivas de 

movimento potenciam níveis de competência e de confiança pessoal e fomentam 

interações entre pares, contribuindo assim para uma disposição para a atividade física que 

poderá permanecer ao longo da vida. Nesta linha, a Direção-Geral de Saúde (2018) 

publicou recentemente uma infografia (cf. Figura 4) destinada a sensibilizar para a 

importância da atividade física até aos 5 anos de idade. Entre as diferentes ações 

destacadas, considerando a prática diária de 3 horas de atividade física ao longo do dia 

(mínimo), brincar assume um lugar cimeiro, surgindo também algumas referências 

indiretas ao contacto com elementos naturais e com o espaço exterior (relacionadas com 

ações como sujar, saltar e jogar). 
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Figura 4 – Recomendações sobre atividade física na infância (Direção-Geral de Saúde, 2018)  

 

Ainda, no âmbito do projeto Environment and Health in children day care centres, 

Mendes e colaboradores (2014) revelam que o tempo excessivo passado em espaços 

fechados pode acarretar outros malefícios para a saúde. A partir da monitorização da 

qualidade do ar num conjunto de creches e jardins de infância da zona do Porto foi possível 

concluir que estes contextos apresentavam reduzidos ou inadequados meios de ventilação 

nas salas de atividades, verificando-se um número significativo de contaminantes acima 

dos valores de referência. Nestas condições, facilita-se a transmissão de doenças e o 

agravamento de problemas respiratórios. O aumento do tempo passado no interior também 

influencia a absorção de luz solar, fonte natural de vitamina D. A vitamina D tem uma 

influência importante na absorção do cálcio e do fósforo, fundamentais para o 

desenvolvimento saudável dos ossos. Segundo McCurdy e colaboradores (2010), 

registam-se cada vez mais casos de défice de vitamina D entre crianças americanas, sendo 

necessário o recurso a suplementos quimicamente produzidos para se alcançarem níveis 
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benéficos para o organismo. Outros estudos associam as atividades ao ar livre na infância 

e adolescência com uma menor predisposição para o desenvolvimento de problemas de 

visão, como a miopia (Dirani et al., 2009; Rose et al., 2008). 

Para além dos benefícios relacionados com o bem-estar físico, os espaços exteriores 

podem contribuir para o equilíbrio psicológico do sujeito (Söderström et al., 2013). Partindo 

dos conceitos de atenção direta e involuntária, a attention restoration theory, desenvolvida 

por Kaplan (1995), destaca a influência do meio natural na recuperação de estados de 

fadiga. A atenção direta envolve um esforço cognitivo elevado, é voluntária e recorre a 

mecanismos de inibição das distrações e seleção da informação. Sendo uma capacidade 

suscetível de fadiga, o seu declínio afeta as perceções, pensamentos, ações e sentimentos 

sobre a realidade. A recuperação da capacidade de atenção direta pode ocorrer através 

da mobilização de outra forma de atenção, denominada como involuntária ou fascinação. 

Este tipo de atenção exige um menor esforço cognitivo e emerge naturalmente em função 

daquilo que interessa e motiva o sujeito. De acordo com Kaplan (1995), os contextos 

naturais possuem características promotoras de atenção involuntária, uma vez que 

permitem um afastamento real ou emocional dos ambientes que exigem atenção direta, 

oferecendo uma grande variedade de estímulos que suscitam fascínio e que vão ao 

encontro das necessidades do indivíduo. A attention restoration theory tem vindo a ser 

explorada em diferentes investigações (Bagot, Allen, & Toukhsati, 2015; Mårtensson et al., 

2009; Mayer, Frantz, Bruehlman-Senecal, & Dolliver, 2009; Taylor, Kuo, & Sullivan, 2001), 

procurando-se perceber que variáveis, em interação com os ambientes naturais, podem 

influenciar a recuperação da atenção. Nos trabalhos desenvolvidos com crianças, os 

resultados alcançados têm revelado que espaços ricos em elementos naturais, com áreas 

amplas e estruturas bem integradas no meio serão facilitadores da recuperação da atenção 

direta. Através de experiências de brincar ao ar livre, as crianças têm a possibilidade de 

ultrapassar a fadiga e aceder a níveis de atenção e concentração mais elevados, 

necessários para responder a tarefas escolares, tendencialmente mais exigentes e 

estruturadas (Mårtensson et al., 2009). Mesmo junto de crianças com diagnóstico de 

Hiperatividade e/ou Défice de Atenção, as investigações desenvolvidas têm indicado que 

após o decorrer de atividades em espaços ricos em elementos naturais, verificam-se 

manifestações menos severas dos sintomas - “Children who played in windowless indoor 

settings had significantly more severe symptoms than children who played in grassy 

outdoor spaces with or without trees did” (Taylor et al., 2001, p. 71). Importa destacar que 

esta relação foi encontrada tanto em crianças que possuíam hiperatividade e défice de 

atenção, como naquelas que apenas possuíam problemas de atenção, fortalecendo-se 
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assim a tese de que os benefícios do espaço exterior não se prendem apenas com a 

possibilidade de libertar energias através de atividades motoras mais expansivas (Taylor, 

2004). Não obstante, Bagot, Allen e Toukhsati (2015) alertam para a complexidade destes 

processos, equacionando a possível influência de outros fatores nos níveis de atenção. Na 

investigação desenvolvida, a recuperação da atenção nos espaços exteriores de contextos 

educativos apresentou uma relação estatística mais forte com as oportunidades de 

socialização vivenciadas pelas crianças, apesar de também se ter verificado uma relação 

positiva com a presença de elementos naturais. 

Paralelamente, os ambientes naturais podem contribuir para a redução de níveis de 

stress, oferecendo estímulos suscitadores de tranquilidade, introspeção, respeito e ligação 

aos outros e ao mundo. Esta relação é apresentada na investigação desenvolvida por 

Chawla, Keena, Pevec e Stanley (2014), em que se analisaram as experiências vividas em 

espaços educativos naturais, no âmbito de diferentes modelos e níveis de ensino, grupos 

etários e classes sociais. Através do contacto com o meio natural, tanto em momentos de 

recreio, como em atividades orientadas pelo professor, as crianças/jovens participantes 

neste estudo manifestaram um sentido de competência e de autonomia, que favorecia 

momentos de interação e cooperação com os outros. As experiências ao ar livre foram 

descritas como relaxantes, calmas e pacíficas, diferenciando-se da pressão sentida no 

interior, associada aos testes, trabalhos de casa e desavenças entre pares. O espaço 

natural foi percebido como um refúgio para lidar com o stress, proporcionando momentos 

de reflexão pessoal e de conexão com o outro, através dos quais era possível repor os 

níveis de energia necessários para dar continuidade ao trabalho escolar (Chawla et al., 

2014). Outros estudos corroboram também esta visão, revelando a influência de ambientes 

escolares mais “verdes” no aumento da atividade física, na promoção de interações mais 

cooperantes e respeitadoras entre pares e na realização de aprendizagens de forma 

espontânea e informal (Dyment & Bell, 2008; Nedovic & Morrissey, 2013). Ainda, segundo 

Wells e Evans (2000; 2003), a presença e possibilidade de contacto com o meio natural, 

no contexto familiar, parece atenuar os efeitos psicológicos de acontecimentos de vida 

geradores de stress e facilitar níveis de funcionamento cognitivo mais elaborados, 

especialmente junto de crianças mais vulneráveis. 

Por último, a vivência de experiências de qualidade nos espaços exteriores poderá 

contribuir para o desenvolvimento da consciência ambiental, sustentadora de atitudes de 

proteção e respeito pelo meio (Collado, Staats, & Corraliza, 2013; Martin, 2004). 

Assumindo que cuidamos com maior empenho e satisfação daquilo que nos é querido, a 

criação de um sentimento de pertença e de apreço em relação aos espaços naturais, 
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através da vivência de experiências positivas nestes contextos, apresenta-se como 

potencial estratégia para o desenvolvimento de comportamentos de sustentabilidade 

ambiental (Carson, 2012). Ao investigar os percursos de vida de trinta ambientalistas 

americanos e noruegueses, no sentido de perceber quais os fatores que contribuíram para 

o desenvolvimento de uma carreira ligada à proteção ambiental, Chawla (1999) revela que 

as vivências em espaços naturais durante a infância são compreendidas pelos sujeitos 

como a dimensão mais influente, seguindo-se outros fatores como a partilha destes 

momentos com familiares significativos, a participação em organizações direcionadas para 

atividades ao ar livre (e.g. escuteiros), a vivência de experiências negativas (e.g. destruição 

de espaços apreciados ou o contacto próximo com os efeitos da poluição) e o envolvimento 

em atividades escolares inspiradoras. 

The special places that stood out in memory, where people formed a first bond 

with the natural world, were always part of the regular rhythm of daily life: the 

garden or nearby lake or forest where people played as children, the summer 

cabin or grandparents’ farm that was visited repeatedly in the course of growing 

up, favourite hiking trails during the university years. In these places, people 

became comfortable with being out in the natural world, usually alone or with a 

small group of family or friends (Chawla, 1999, p. 19). 

 Do mesmo modo, a investigação de Broom (2017) encontrou uma correlação 

positiva entre experiências de infância relacionadas com o brincar na natureza e o 

desenvolvimento de atitudes de responsabilidade ambiental na idade adulta. Através das 

respostas a um questionário fornecidas por cinquenta estudantes de uma universidade 

canadiana, concluiu-se que as experiências passadas ao ar livre tinham potenciado um 

sentido de apreço pelo meio natural, que levava a que a proteção da natureza fosse 

percebida como uma prioridade. No entanto, verificaram-se discrepâncias entre as 

intenções manifestadas para cuidar do ambiente e o número de iniciativas desenvolvidas. 

Esta aparente dificuldade em passar à ação pode estar relacionada com a falta de modelos 

significativos, que demonstrem de que forma é que as intenções podem ser concretizadas. 

Segundo Chawla (1999), o acompanhamento dos adultos poderá constituir-se como fator 

que influencia o impacte das experiências ao ar livre sobre as crianças/jovens, facilitando 

a exploração e compreensão da criança e ajudando-a a desenvolver um sentido de 

iniciativa e proatividade face à necessidade de transformar aquilo que a rodeia - “For these 

people who had opportunitties to feel happy, free, and engaged in natural areas, family role 

models drew their attention to what they were experiencing and affirmed its value” (Chawla, 
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1999, p. 19). Desta forma, apesar de as experiências positivas em espaços naturais 

poderem constituir-se como uma importante estratégia de educação ambiental, importa 

considerar outros fatores para a consolidação de atitudes e comportamentos neste âmbito. 

A conjugação de oportunidades para brincar livremente no exterior, com outras iniciativas 

mais estruturadas e orientadas pelo adulto, envolvendo as famílias e a comunidade, pode 

revelar-se como uma abordagem eficaz para o desenvolvimento da consciência ambiental. 

Ainda, o impacte destas experiências estará dependente da regularidade com que 

acontecem, da qualidade dos espaços que são utilizados e do modo como os interesses e 

necessidades da criança são explorados e enquadrados nos espaços naturais. 

 

Em síntese, podemos considerar que os benefícios associados aos espaços 

exteriores e ao brincar ao ar livre resultam de uma teia complexa de fatores, relacionados 

com o planeamento do processo educativo e o apoio dado pelo adulto, com dinâmicas 

sociais entre pares, com o tipo de estruturas e materiais existentes no espaço, com a 

confiança existente sobre a criança para avaliar o risco, entre outros aspetos. Algumas 

destas temáticas serão exploradas nos capítulos seguintes com maior profundidade. Sem 

pretendermos perspetivar os espaços exteriores como panaceia para o desenvolvimento 

harmonioso e equilibrado, entendemos que os benefícios elencados são mais facilmente 

alcançados através do brincar ao ar livre, dadas as potencialidades singulares que estes 

contextos oferecem. As oportunidades para vivenciar momentos de aprendizagem 

significativos, mobilizadores do corpo e dos sentidos, as experiências de cooperação, 

cumplicidade e desafio entre pares e a possibilidade para adquirir hábitos saudáveis e de 

sustentabilidade ambiental, através de uma relação de respeito e proximidade com o 

espaço, podem ser tidos como argumentos basilares para a fundamentação de uma ação 

pedagógica ao ar livre em educação de infância. 

Considerando a educação pré-escolar como a primeira etapa da educação básica no 

processo de educação ao longo da vida (Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, Lei n.º 5/97 

de 10 de fevereiro) e o leque de competências que se pretendem desenvolver no jovem à 

saída da escolaridade obrigatória, percebe-se como a ação pedagógica em espaços 

exteriores conflui para o desenvolvimento de um cidadão: 

• Capaz de mobilizar múltiplas literacias que lhe permitam analisar e questionar 

criticamente a realidade, avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses 

e tomar decisões fundamentadas no seu dia a dia; 

• Livre, autónomo, responsável e consciente de si próprio e do mundo que o 

rodeia; 
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• Capaz de lidar com a mudança e com a incerteza num mundo em rápida 

transformação; 

• Conhecedor da importância e do desafio oferecidos conjuntamente pelas 

Artes, pelas Humanidades e pela Ciência e Tecnologia para a 

sustentabilidade social, cultural, económica e ambiental de Portugal e do 

mundo; 

• Capaz de pensar crítica e autonomamente, criativo, com competência de 

trabalho colaborativo e com capacidade de comunicação; 

• Apto a continuar a aprendizagem ao longo da vida, como fator decisivo do 

seu desenvolvimento pessoal e da sua intervenção social; 

• Conhecedor e respeitador dos princípios fundamentais da sociedade 

democrática e dos direitos, garantias e liberdades em que esta assenta 

(exercício da cidadania plena, respeito pela dignidade humana, solidariedade 

para com os outros, respeito pela diversidade cultural e pelo debate 

democrático). 

(Adaptado de Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, Ministério 

da Educação/Direção-Geral da Educação, 2017) 
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3. Organização e intervenção nos espaços exteriores de contextos 

educativos 

A organização dos espaços exteriores pode ser compreendida em função de 

diferentes variáveis, com características e níveis de abrangência muito distintos. Aspetos 

tão diversos como a cultura escolar, a provisão de recursos físicos, o tempo passado ao ar 

livre, a adequação do contexto às necessidades dos utilizadores, os comportamentos dos 

profissionais, entre outros, constituem-se como dimensões que enformam um determinado 

modo de pensar e utilizar o espaço exterior e que exercem influência sobre a sua 

qualidade. Neste sentido, a definição de dimensões que ajudem a avaliar e a planear estes 

contextos assume-se como uma tarefa complexa e multifacetada, que exige flexibilidade, 

sentido crítico e aceitação de alguma subjetividade inerente a este tipo de análise. A 

procura pelas melhores soluções para cada espaço será uma tarefa contínua ao longo da 

ação pedagógica, em que importa valorizar diferentes dimensões que transcendem as 

características físicas dos contextos. Como referimos anteriormente (cf. Capítulo 2), o 

potencial dos espaços exteriores depende de dimensões macrossistémicas, como os 

princípios e valores adotados no contexto educativo, e de variáveis dinâmicas relacionadas 

com a necessidade de encontrar sintonias entre as necessidades do sujeito (em 

permanente transformação) e as características dos espaços. Como refere Tovey (2007, 

p. 55), “an outdoor environment is never neutral, rather it reflects values about children, 

their learning and development. It communicates powerful messages about what is deemed 

important or trivial”.  

Assim, neste capítulo, pretende-se explorar dimensões-chave que podem orientar a 

organização e a intervenção nos espaços exteriores, adotando-se três perspetivas sobre a 

realidade, que se interligam e influenciam mutuamente. A primeira remete para a 

organização física do espaço, analisando-se aspetos relacionados com a oferta, disposição 

e arrumação de materiais e estruturas. A segunda refere-se ao papel do adulto como 

mediador e propulsor de aprendizagens no exterior, influenciando as oportunidades 

emergentes através das suas próprias perceções e comportamentos. E a terceira baseia-

se na dinâmica que se estabelece entre a criança e o contexto, reconhecendo-se que esta 

tem uma participação ativa na transformação do espaço e é simultaneamente influenciada 

pelas suas características. A referência a estas três perspetivas pretende suportar o 

argumento de que não existem fórmulas exatas para a construção de um bom espaço 

exterior. Como refere Hendricks (2011), em última instância, a qualidade do espaço será 

determinada pela sua adequabilidade ao interesses e necessidades dos seus principais 

utilizadores, ou seja, crianças e profissionais de educação. 
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3.1 Organização física do espaço 

The ideal built form is not one that follows a particular set of building codes, but 

one that adopts general principles of good design for children (Freeman & 

Tranter, 2011, p. 219). 

Se, em linha com a visão apresentada por Freeman e Tranter (2011), considerarmos 

que a organização física do espaço não se deve orientar por critérios e procedimentos 

rígidos, que nem sempre se alinham com as principais necessidades das crianças ou tiram 

partido das características singulares de cada contexto, torna-se pertinente enveredarmos 

por uma reflexão focada em princípios gerais, que se podem concretizar de diferentes 

formas e influenciar a qualidade da oferta educativa ao ar livre. 

Neste âmbito, diferentes autores apresentam propostas que refletem a complexidade 

inerente ao processo de planeamento do espaço. Herrington e Lesmeister (2006) propõem 

um modelo organizado em função de sete critérios, descritos como os seven C’s - character 

(carácter), context (contexto), connectivity (conectividade), change (mudança), chance 

(oportunidade), clarity (clareza) e challenge (desafio) – em que se destacam aspetos 

relacionados com a aparência global, dimensão e enquadramento no meio, articulação e 

delimitação entre áreas, oportunidades de exploração e desafio e presença de elementos 

naturais. Por sua vez, Shaw (1987), Tovey (2007) ou Moore (1996) evocam ideias 

semelhantes, referindo a importância de atribuir uma identidade ao espaço, que apele à 

exploração, imaginação, movimento, descanso e socialização das crianças, através de 

áreas, equipamentos e materiais diversificados, articulados e versáteis. Freeman e Tranter 

(2011) e Hendricks (2011) salientam também algumas preocupações relacionadas com a 

sustentabilidade, estética, qualidade dos estímulos, acesso por diferentes utilizadores, 

entre outras, que podem ser percebidas como transversais aos diferentes contextos 

exteriores utilizados pelas crianças (e.g. parques infantis públicos, jardins, espaços 

institucionais). 

Na leitura e análise destes contributos identificámos aspetos que são recorrentes e 

complementares entre os diferentes autores, procurando-se adotar uma visão integradora 

destas propostas. Neste sentido, destacamos cinco dimensões gerais a que importa 

atender na organização física do espaço, oferecendo também, sempre que possível e 

pertinente, alguns exemplos sobre modos de concretização: 

• Aparência global e identidade; 

• Dimensão; 

• Acesso; 
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• Manutenção e segurança; 

• Oportunidades de ação. 

 

Aparência global e identidade 

A necessidade de pensar no ambiente global do espaço e na mensagem que este 

transmite é referida por Shaw (1987) como o primeiro aspeto a ter em conta na promoção 

de contextos de brincar ao ar livre. A criação de uma identidade irá contribuir para o sentido 

de coerência e unicidade entre as diferentes áreas, influenciando a forma como os 

utilizadores percebem e tiram partido dos estímulos existentes. A identidade pode ser 

compreendida através de diferentes tipologias de organização dos espaços exteriores para 

a infância, que assinalam especificidades na forma como os ambientes são pensados e no 

tipo de oportunidades que oferecem. Apesar de existir alguma dispersão entre autores na 

terminologia utilizada, globalmente, podemos definir cinco classificações mais genéricas 

na forma de organização do espaço: espaços tradicionais, naturais, mistos, temáticos e 

modernos. Na Tabela 2 apresentamos uma breve explicação das principais características 

de cada uma, referindo também outros conceitos vulgarmente adotados neste domínio6. 

Atendendo à necessidade de síntese a que é necessário obedecermos, iremos apenas 

abordar com maior profundidade os principais aspetos relacionados com os espaços 

tradicionais e naturais, uma vez que estes surgem com maior frequência em diferentes 

trabalhos académicos.  

  

                                                

6 A agregação de diferentes terminologias numa única descrição não ignora a possibilidade de existirem 
pequenas singularidades associadas a cada modo de conceção do espaço. Pretende-se transmitir uma visão 
agregadora de possíveis “identidades” que os contextos de brincar ao ar livre podem adotar. 
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Tabela 2 – Tipologias identitárias dos espaços exteriores para a infância. 

 

Os espaços tradicionais caracterizam-se pelo predomínio das estruturas fixas, sendo 

dado um grande destaque às oportunidades para o brincar físico/motor. Nestes contextos 

Tipologias Principais características 

Espaços tradicionais 

 

Espaços modulares 

(Herrington & Lesmeister, 

2006) 

Predomínio de equipamentos fixos, focados principalmente na 

atividade motora (e.g. escorregas, baloiços, barras); 

Poucos elementos naturais e/ou materiais soltos (e.g. piso de 

borracha); 

Espaços amplos, com boa visibilidade sobre as diferentes áreas; 

Decoração baseada em cores vivas e variadas (e.g. vermelho, 

amarelo, verde); 

Reduzida margem de flexibilidade para a transformação do espaço 

pela criança.  

Espaços naturais 

(Fjørtoft & Sageie, 2000; 

Woolley & Lowe, 2013) 

 

Espaços verdes (Dyment 

& Bell, 2007, 2008) 

 

Espaços de aventura 

(Frost & Klein, 1979, 

citado em Cruz, 2013; 

Staempfli, 2009) 

Forte presença de elementos naturais; 

Aproveitamento dos recursos naturais e das especificidades 

topográficas do espaço para criação de estímulos (e.g. baloiços 

pendurados nas árvores; escorregas em zonas com inclinação 

pronunciada); 

Espaços mais reservados (esconderijos) criados pela vegetação 

existente; 

Preferência por construções e decorações com materiais simples e 

com cores sóbrias (e.g. madeira); 

Margem de flexibilidade para a transformação do espaço pela 

criança, através de materiais soltos e naturais. 

Espaços mistos 

 

Espaços criativos (Frost 

& Klein, 1979, citado em 

Cruz, 2013) 

Estruturas fixas e padronizadas combinadas com estímulos 

naturais (e.g. caixa de areia, pavimento relvado, sombras criadas 

por árvores); 

Espaços mais reservados (esconderijos) criados de forma 

intencional (e.g. casa na árvore) ou pela vegetação existente; 

Disponibilização de materiais naturais e soltos para exploração 

pelas crianças. 

Espaços temáticos 

 

Espaços metáfora 

(Herrington & Lesmeister, 

2006) 

 

Espaços de designer 

(Frost & Klein, 1979, 

citado em Cruz, 2013) 

Área de brincar pensada em função de um tema específico 

(comummente associado à identidade local – e.g. estruturas 

relacionadas com o mar numa zona piscatória); 

Estruturas fixas, relacionadas com a atividade motora e 

enquadradas na construção de faz-de-conta; 

Reduzida margem de flexibilidade para a transformação do espaço 

pela criança (respeito pela ideia do projeto); 

Reduzidos materiais naturais e/ou soltos. 

Espaços modernos 

(Herrington & Lesmeister, 

2006) 

 

Espaço interativos (Frost 

& Klein, 1979, citado em 

Cruz, 2013) 

Estruturas tradicionais combinadas com elementos inovadores, que 

promovem a interação da criança com o espaço; 

Recurso à tecnologia na criação de estímulos; 

Organização dos estímulos em função de áreas específicas, como 

ciências, matemática, mecânica, etc. 
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existem reduzidas possibilidades para a criança agir e/ou transformar o espaço em função 

dos seus interesses, uma vez que os diferentes equipamentos apresentam formas de 

utilização predeterminadas e rígidas, dificilmente alteráveis. O carácter potencialmente 

artificial e/ou plástico destes contextos leva à sua denominação como espaços KFC (Kit, 

Fence and Carpet), num paralelismo com os restaurantes de comida rápida, como o 

Kentucky Fried Chicken (vulgarmente conhecido como KFC) ou o MacDonalds. As siglas 

KFC destacam as suas principais características: a estrutura fixa (kit), com diferentes 

funções interligadas; a vedação (fence), circunscrevendo o brincar a um espaço limitado; 

e o piso de borracha (carpet), procurando salvaguardar a segurança e a higiene (Malone, 

2013; Woolley, 2008; Woolley & Lowe, 2013). Shaw (1987, p. 190) refere-se a este modelo 

de organização como “espaços comprados por catálogo”, destacando o seu teor 

demasiado padronizado, em que as estruturas multifuncionais e o respetivo piso de 

borracha são, muitas vezes, elementos isolados nos espaços de brincar, que não se 

articulam com outro tipo de estímulos e desafios (Neto, 2005). 

Por sua vez, os espaços naturais referem-se a ambientes pautados por uma maior 

flexibilidade na sua organização. A forte presença de elementos da natureza e de objetos 

soltos (e.g. água, areia, solo, madeira, cordas, caixas, blocos) proporciona um ambiente 

de exploração e descoberta, estimulando a criança a usufruir de diferentes possibilidades 

de ação ao seu próprio ritmo. Nestes contextos, as estruturas fixas multifuncionais e 

padronizadas são evitadas, tirando-se proveito dos recursos naturais como forma de 

suscitar desafios e aprendizagens. 

As comparações entre espaços tradicionais e naturais têm desencadeado diferentes 

investigações nas últimas décadas, veiculando-se muitas vezes a ideia de que os espaços 

naturais são melhores para a saúde e para a aprendizagem. No estudo realizado por 

Woolley e Lowe (2013), os espaços naturais ofereceram mais oportunidades para a 

interação com o ambiente, brincar de faz de conta e exploração sensorial, enquanto as 

experiências ocorridas nos espaços tradicionais focaram-se no brincar físico e social. 

Paralelamente, a investigação de Fjørtoft (2004) corrobora também as mais valias do 

brincar em contextos naturais, evidenciando ganhos relacionados com o desenvolvimento 

de competências motoras (coordenação e equilíbrio) entre crianças que usufruíam de um 

contacto mais intenso com a natureza, por comparação àquelas que apenas tinham acesso 

a modelos de organização mais clássicos e estereotipados. 

No entanto, é necessária alguma cautela na interpretação destes estudos, 

reconhecendo-se a existência de múltiplos fatores que influenciam as oportunidades de 

desenvolvimento que cada espaço oferece e que podem explicar as diferenças nos 
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resultados obtidos (e.g. número de vezes que as crianças vão para o exterior, tempo de 

permanência, acompanhamento e estímulo dado pelo adulto) (Hendricks, 2011). Na 

investigação de Storli e Hagen (2010), por exemplo, as diferenças nos níveis de atividade 

física verificados em crianças utilizadoras de espaços tradicionais e naturais não foram 

significativas, contrariando os resultados inicialmente obtidos por Fjørtoft (2004). 

A dicotomia entre espaços tradicionais e naturais não deve ser percebida de forma 

rígida, sendo útil tirar partido das principais características de cada tipologia para criar 

ambientes ricos, equilibrados e diversificados (Herrington & Studtmann, 1998). Neste 

sentido, Hendricks (2011) refere que as estruturas fixas e multifuncionais podem ser 

elementos interessantes no exterior, desde que não sejam o único estímulo a que as 

crianças têm acesso – “It is a great mistake, however to set up a single multi-play structure 

that a manufacture or designer describes as accommodating 60 children and expect that 

the children’s play needs have now been met.” (Hendricks, 2011, p. 124). 

A aparência global do espaço também pode ser analisada em função dos 

sentimentos que evoca nos seus utilizadores. A perceção de um ambiente acolhedor, 

estimulante e cuidado irá influenciar o conforto e o bem-estar necessários para explorar o 

espaço (Barreto, Valle, & Barreto, 2009). 

 

 

Dimensão 

Sobre a dimensão do espaço, importa considerar a necessidade de rentabilizar a 

área existente, tirando partido das características inerentes ao meio (e.g. sombras, 

alterações no terreno). De acordo com Hendricks (2011), a dimensão do espaço exerce 

uma influência significativa na qualidade do brincar, afetando o conforto, o bem-estar, a 

motivação e a disponibilidade de crianças e adultos para usufruir do tempo passado ao ar 

livre. Assim, será pertinente garantir um equilíbrio entre a área disponível para o brincar e 

o número de crianças que utilizam o espaço, uma vez que, um número demasiado elevado 

de crianças poderá gerar ambientes conflituosos e confusos, enquanto que um número 

demasiado baixo poderá dificultar experiências de imitação e/ou estimulação entre pares 

(Shaw, 1987). 

Para além de se considerar a extensão do espaço disponível, é também necessário 

definir fronteiras claras entre diferentes zonas de brincar, veiculando-se uma lógica 

organizativa na forma como as diferentes áreas estão dispostas (Shaw, 1987). A divisão 

de espaços irá permitir que experiências com características distintas decorram em 

simultâneo durante o tempo de brincar no exterior, considerando, por exemplo, que áreas 
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pequenas e resguardadas favorecem o brincar social, entre duas e três crianças, e zonas 

amplas permitem a realização de atividades mais expansivas e em grande grupo, como 

correr ou jogar à bola (Hendricks, 2011). Neste sentido, espaços para atividades mais 

agitadas ou com um maior número de crianças devem estar separados de zonas 

propiciadoras de momentos de brincar mais tranquilo, em pequenos grupos ou individuais, 

evitando-se assim interrupções excessivas ou conflitos causados pela partilha de espaços 

ou materiais. 

 

 

Acesso 

A definição de fronteiras não invalida o carácter permeável das diferentes áreas, 

compreendendo-se o espaço de brincar como um todo (Tovey, 2007). O estabelecimento 

de fronteiras deve associar-se a preocupações relacionadas com o acesso e a articulação 

entre espaços, promovendo-se vias de circulação que facilitem a mobilidade de crianças e 

objetos (Shaw, 1987). Para a criança, a possibilidade de circular de forma autónoma, 

encontrando trajetos sem saída, cruzamentos, túneis, escadas, etc., favorece o seu sentido 

de pertença ao espaço, desenvolvendo mapas mentais cada vez mais complexos à medida 

que descobre e explora o meio que a rodeia (Herrington & Lesmeister, 2006; R. Moore, 

1996). Ainda, a articulação entre espaços deve também envolver o interior, considerando 

a necessidade de garantir um ambiente educativo unificado, em que os diferentes 

ambientes (interior e exterior) se apoiam e influenciam mutuamente (Bilton, 2010). Apesar 

de não se advogar uma transposição dos recursos existentes dentro da sala para o exterior 

e vice-versa, é pertinente oferecer a possibilidade de livre circulação entre espaços, 

investindo-se em estratégias que facilitem esta comunicação (Bilton, 2010; Bilton et al., 

2017). 

Following the path of flexibility means that children can, for example, have an 

imaginative house-decorating-and-moving-scene where they can build with 

blocks outside, decorate the blocks with wallpaper using adhesive tape, add 

furniture from the inside home corner and bring cakes made from the sand in 

the sandpit. (...) If children are not allowed to move their play from outdoors to 

indoors and back again, if they are not allowed to use materials from more than 

one area this quality of play and learning cannot occur (Bilton, 2010, p. 119). 

A influência de variáveis como a dimensão e a articulação entre espaços tem sido 

explorada em algumas investigações. Diferentes estudos mostram o impacte positivo de 
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espaços amplos, com forte presença de elementos naturais e boa articulação entre áreas, 

na promoção do movimento, desafio, atenção, saúde e bem-estar das crianças (Herrington 

& Studtmann, 1998; Mårtensson et al., 2009; Söderström et al., 2013). Na perspetiva de 

Bilton (2010), a definição de espaços claramente separados, mas comunicantes entre si, 

assume-se como uma estratégia necessária para garantir uma resposta educativa 

adequada e individualizada. Em espaços amplos, sem divisões ou zonas de circulação 

estabelecidas, as atividades motoras mais expansivas, como andar de triciclo ou jogar à 

bola, tendem a dominar, e as crianças que não participam nestas atividades são afastadas 

para zonas limítrofes do espaço, onde existem reduzidos estímulos para o brincar. 

 

 

Manutenção e segurança 

Ainda, a organização física do espaço envolve preocupações relacionadas com a 

manutenção e segurança. A adoção de um sistema de arrumação simples, funcional e 

eficiente irá facilitar a preservação de um aspeto cuidado e atrativo, evitando-se assim que 

um certo nível de desorganização, natural no espaço exterior, se torne excessivo e 

prejudicial para brincar (Bilton, 2010; Bilton et al., 2017). O envolvimento da criança nas 

iniciativas de manutenção poderá também promover a sua autonomia e um sentido de 

ligação ao espaço (Kiewra & Veselack, 2016). A opção por materiais duradouros, 

sustentáveis e respeitadores de normas de segurança básicas assume-se como outro 

aspeto-chave. Atendendo ao carácter imprevisível e em permanente transformação do 

espaço exterior, a avaliação da segurança das estruturas e materiais deve ser feita com 

regularidade, procurando-se evitar acidentes. Importa também garantir condições físicas 

que ofereçam alguma proteção em situações atmosféricas adversas, através da criação 

de sombras, zonas abrigadas do vento, sistemas de drenagem de águas, etc. (Barreto et 

al., 2009). 

 

 

Oportunidades de ação 

Por último, o espaço deve ser analisado em função da variedade de oportunidades 

de ação que oferece. Como refere Hendricks (2011): 

In general adults are far to fixated on playground equipment when they should 

be considering play possibilities. (...) There is no one type of thing - nature or 

climbing structure – that is sufficient. Sufficiency is determined by the number 
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of different kinds of play possibilities. Good play yards require variety; variety in 

spaces, in materials, in movement possibilities, in ways to play (Hendricks, 

2011, pp. 124–125). 

Para facilitar a reflexão em torno desta dimensão, recorremos ao conjunto de 

princípios elencados por Neto (1979) que, ao analisar o desenvolvimento da motricidade 

infantil, advoga a necessidade de os espaços promoverem:  

• Equilíbrio entre momentos de atividade e de repouso (princípio da atividade); 

• Oportunidades para concretização do ímpeto exploratório (princípio da 

naturalidade e espontaneidade); 

• Situações motoras que mobilizem todo o corpo e que se associem à exploração 

de diferentes espaços e materiais (princípio da totalidade); 

• Oportunidades para a iniciativa e a imaginação (princípio da criatividade); 

• Respeito pela forma de ser de cada criança, detentora de ritmos de 

desenvolvimento próprios, que influenciam o desenvolvimento da identidade e a 

forma de interação com os outros (princípio da individualidade e da socialização). 

Estas dimensões são também destacadas por outros autores (Bilton, 2010; 

Hendricks, 2011; Tovey, 2007) e exploradas em diferentes estudos, procurando-se 

compreender de que forma é que espaços e recursos podem ser organizados, no sentido 

de melhor responder às necessidades das crianças (Canning, 2010; Czalczynska-

Podolska, 2014; Fjørtoft, 2004; Kuh, Ponte, & Chau, 2014; Sandseter, 2009; Storli & Hagen, 

2010). 

De seguida, exploramos de forma mais detalhada as dimensões apresentadas por 

Neto (1979), apesar de não seguirmos linearmente a categorização acima descrita. 

Focamos a nossa análise na necessidade de garantir condições para a vivência de 

experiências de proximidade e conforto, risco, socialização, movimento e exploração do 

meio. 

Os espaços de conforto e privacidade podem constituir-se como refúgios, aos quais 

a criança recorre quando necessita de se afastar do restante grupo para encontrar alguma 

tranquilidade (e.g. zonas abrigadas, com sombra e com objetos de conforto, como 

almofadas ou mantas). Estes espaços também facilitam interações próximas com os 

adultos, através das quais emergem diálogos e brincadeiras fortalecedoras de maior 

cumplicidade (Waller, 2011).  

Por sua vez, o risco no brincar deve ser pensado em função de diferentes níveis de 

desenvolvimento, reconhecendo-se a singularidade de cada criança na forma como lida 
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com os desafios (S. J. Smith, 1998). Como já referimos anteriormente (cf. Capítulo 2, 2.3 

Movimento e risco), o brincar arriscado constitui-se como uma dimensão da infância que 

importa promover, sem se desconsideraram preocupações com o bem-estar e a 

segurança. As experiências de risco oferecidas pelos espaços não devem ser nem 

demasiado difíceis, ao ponto de gerarem frustração, desmotivação ou perigo, nem 

demasiado fáceis, transmitindo uma mensagem implícita de desinteresse e 

desconsideração pelas capacidades da criança (Bento, 2012, 2017; Brussoni, Olsen, Pike, 

& Sleet, 2012; Little & Eager, 2010; Tovey, 2011).  

Na organização dos espaços é também necessário considerar a promoção de 

experiências positivas de socialização, em que as crianças possam usufruir da companhia 

dos outros de forma prazerosa, realizando atividades conjuntas que envolvam diálogo, 

cooperação e empatia. Para tal, importa que as estruturas e materiais existentes 

respondam a critérios de qualidade e quantidade. Num espaço rico em estímulos, onde a 

organização das diferentes áreas e materiais reflete os interesses dos seus utilizadores e 

o respeito pela iniciativa individual (e.g. possibilidade de circulação autónoma no espaço) 

será menos provável ocorrerem conflitos entre pares (Canning, 2010). A título de exemplo, 

podemos referir os espaços de esconderijo como áreas potencialmente promotoras de 

socialização. A aparente ausência de supervisão do adulto potencia momentos de 

interação próxima entre crianças, baseados na partilha e cumplicidade, que fortalecem 

relações e contribuem para o desenvolvimento de um sentimento de pertença. Sobre a 

possibilidade de construir e brincar em esconderijos, Tovey (2007) refere que “[t]hey allow 

for privacy, imagination and temporary ownership, and are important ways that children can 

feel a sense of agency in shaping and creating their own special place, making their mark 

on the world” (p. 75). O estudo de Moore (2015) corrobora a perspetiva defendida por Tovey 

(2007), revelando a perspetiva das crianças sobre os “espaços secretos” enquanto 

ambientes promotores de tranquilidade e imaginação, que conferem um sentido de 

competência e de propriedade sobre o meio. 

Ainda, a criação de estímulos no espaço que articulem oportunidades de movimento 

e exploração do meio poderá concretizar-se através de áreas com diferentes tamanhos 

(e.g. exíguas, amplas), delimitações (e.g. escondidas, abertas), superfícies (e.g. solo, 

areia, cimento, borracha) e topografias (e.g. montes, lombas, declives, rampas, escadas), 

bem como através de estruturas e materiais diversificados e em boas condições. As 

estruturas fixas, como escorregas, baloiços, barras, parede de escalada, entre outras, têm 

uma influência significativa na promoção de um brincar físico/motor (Dahl, Stigsdotter, 

Petersen, & Refshauge, 2013; Sugiyama, Okely, Masters, & Moore, 2010). Por sua vez, 
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casas na árvore, esconderijos, mesas e bancos, suscitam atividades de faz de conta e 

promovem vivências de maior conforto e familiaridade no espaço. A integração de 

elementos naturais no espaço através da presença de animais, plantas, paus, rochas, 

folhas, areia, solo, água, entre outros, pode ser compreendida como uma dimensão 

diferenciadora das experiências vividas no espaço exterior. No estudo desenvolvido por 

Kiewra e Veselack (2016), os materiais naturais revelaram-se como importantes estímulos 

para a imaginação, pensamento divergente e capacidade de inventividade da criança, 

possuindo um nível de ambiguidade que permitia diferentes interpretações e utilizações 

mediante o significado atribuído (e.g. ramos de árvore podiam servir como espadas, lápis 

ou mastro de bandeira). Paralelamente, a disponibilização de objetos soltos, habitualmente 

designados na literatura como loose parts, será também uma opção enriquecedora do 

brincar ao ar livre, promovendo atividades mais duradouras, complexas e criativas 

(Herrington & Studtmann, 1998; Maxwell et al., 2008; Olsen & Smith, 2017; Robson & 

Rowe, 2012). O conceito de loose parts foi introduzido por Simon Nicholson, em 1971, num 

artigo intitulado How not to cheat children: the theory of loose parts, em que o autor refere 

que o nível de inventividade, criatividade e possibilidade de descoberta por parte das 

crianças será proporcional ao número de variáveis existentes no espaço. Os objetos soltos 

podem ser descritos como elementos sem um fim definido, muito versáteis, facilmente 

manipuláveis e transportáveis, que permitem à criança atuar no espaço, transformando ou 

reinterpretando funções de objetos ou áreas, com vista a dar seguimento aos seus 

interesses (Bundy et al., 2011; Maxwell et al., 2008). Elementos como caixas de cartão, 

tubos, pedaços de tecido, blocos de madeira, entre outros, constituem-se como exemplos 

deste tipo de material, que, sendo pouco dispendioso e de fácil acesso, estimula diferentes 

iniciativas e explorações. 

Como já foi referido anteriormente, mais do que adotar uma visão rígida sobre aquilo 

que deve estar presente no espaço exterior, torna-se pertinente garantir um equilíbrio entre 

estruturas fixas, materiais soltos e elementos naturais, considerando que a diversidade 

permitirá responder a uma gama mais vasta de interesses e fomentar diferentes tipos de 

brincar (Fjørtoft & Sageie, 2000; R. Moore, 1996). A promoção de conteúdos curriculares 

específicos deve ser concebida de forma transversal a todo o espaço, reconhecendo-se o 

carácter holístico da aprendizagem. Será redutor considerar que o contacto com noções 

de ciência, por exemplo, se restringe a uma determinada área do espaço, apenas porque 

é nela que se encontram objetos de exploração mais específicos, como lupas, baldes, pás, 

etc. O tipo de planeamento que é feito deve acautelar a possibilidade de transformação do 

meio por parte das crianças que, muitas vezes, identificam possibilidades de ação 
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imprevisíveis para os adultos - “[a] play yard’s spaces are not always used in predictable 

ways. (...) Designers should think of several different ways a space might be used to avoid 

the problem of making design decisions that will limit the use of a space” (Shaw, 1987, p. 

194). 

 

Em síntese, nesta secção desenharam-se possíveis dimensões-chave a considerar 

no processo de organização dos espaços educativos ao ar livre, estabelecendo-se uma 

linha de pensamento que se inicia com preocupações mais globais, relacionadas, por 

exemplo, com a mensagem ou identidade que o espaço transmite, até aspetos mais 

específicos, focados na importância de fornecer materiais soltos e elementos naturais (cf. 

Tabela 3). Em linha com Freeman e Tranter (2011), a apropriação destas dimensões por 

parte dos diferentes agentes educativos e a sua concretização prática exige “appropriate 

resource provision, innovative thinking and commitment to providing not just a safe but 

challenging and interesting play spaces” (p. 218). 

 

Tabela 3 – Organização dos espaços educativos ao ar livre 

Dimensões-chave na organização física do espaço exterior 

Aparência global e 

identidade 

Sentido de coerência e unicidade entre as diferentes áreas 

Ligação com os princípios adotados pela organização 

Ambiente acolhedor, atrativo e sugestivo de possibilidades de utilização 

Dimensão Espaço adequado para acomodar o número de utilizadores 

Rentabilização da área existente e das características naturais do meio 

Divisão do espaço através de fronteiras claras entre diferentes áreas 

Acesso Definição de vias de circulação para pessoas e brinquedos com rodas 

Ligação entre o interior e o exterior 

Incentivo à movimentação de crianças e objetos no espaço 

Manutenção e 

segurança 

Estruturas e materiais dentro de parâmetros de segurança 

Zonas de arrumação acessíveis e funcionais 

Estruturas de proteção em relação a diferentes situações atmosféricas  

Oportunidades de 

ação 

Promoção de desafios adaptados a diferentes níveis de 

desenvolvimento 

Estruturas e materiais (elementos naturais e objetos soltos) em 

quantidade e qualidade, adequados aos interesses das crianças e 

facilitadores de diferentes oportunidades de exploração 

Áreas de socialização em grande/pequeno grupo 

Áreas de conforto e privacidade 

Oportunidades para a transformação do espaço 

 

A reflexão em torno destas cinco dimensões (aparência global e identidade, 

dimensão, acesso, manutenção e segurança e possibilidades de ação) revelou-se muito 

útil para a construção da Grelha de Observação dos Espaços Exteriores (GO-Exterior), que 
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se apresentará mais adiante. Com a preocupação de articular, tanto quanto possível, as 

componentes teórica e empírica desta investigação, servimo-nos destas dimensões para 

pensar o instrumento em si e, posteriormente, para analisar os dados encontrados, 

enquadrando possíveis leituras sobre a realidade. 

De seguida, apresentam-se outras perspetivas, de natureza mais relacional ou 

intersubjetiva, que contribuem para a qualidade das experiências ao ar livre. Retomando a 

visão de Hendricks (2011) sobre a capacidade do espaço responder às necessidades dos 

seus principais utilizadores, exploram-se questões relacionadas com o modo como adultos 

e crianças percebem e atuam no exterior, estabelecendo, entre si, processos de influência 

mútua.  

 

 

3.2 Intervenção do adulto no espaço exterior 

A atitude do adulto durante o brincar ao ar livre influencia de forma significativa o 

modo como o espaço é organizado e as oportunidades de aprendizagem que nele surgem 

(Davies, 1997; Humberstone & Stan, 2011; Waller, 2011). Como refere Tovey (2007, p. 

124), “[a]dults communicate powerful messages about what is expected, what is important 

and what is trivial. Often these messages are hidden and implicit, and therefore more 

pervasive in their impact”. Assumindo que a intervenção do educador visa a promoção do 

desenvolvimento infantil através de uma ação pedagógica suscitadora de oportunidades 

para a exploração do meio, interação social, expressão de desejos e iniciativas pessoais, 

etc., a adoção de uma visão educativa sobre o exterior será fundamental para a 

concretização do potencial deste contexto. O envolvimento e entusiasmo demonstrados 

pelo adulto, bem como a atitude de respeito e confiança em relação à criança, afiguram-se 

como dimensões basilares para a qualidade das experiências no exterior, podendo até 

sobrepor-se às características físicas do espaço (Bento & Portugal, 2016; Stephenson, 

2003). De acordo com Perry (2001), durante o brincar ao ar livre, o adulto pode 

desempenhar um papel de organizador do contexto, criando desafios e estímulos que 

envolvam diferentes áreas do desenvolvimento/conhecimento, que atendam às 

necessidades das crianças e respeitem princípios de articulação, funcionalidade, 

acessibilidade, etc.; um papel de observador, identificando interesses, sentimentos, 

dificuldades e forças de cada criança, obtendo assim dados sobre o modo como o espaço 

é interpretado e utilizado; ou um papel de promotor/mediador, apoiando a resolução de 

problemas, dialogando sobre as situações, oferecendo incentivos e segurança emocional. 

Estes três papéis (organizador, observador, promotor/mediador) devem funcionar de forma 
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articulada e ponderada, encontrando-se um equilíbrio entre o envolvimento do profissional 

nas vivências da criança ao ar livre e a necessidade de dar espaço para que esta possa 

desenvolver iniciativas sozinha ou com os pares, usufruindo de momentos de autonomia e 

de autorregulação (Kiewra & Veselack, 2016). Como refere Davies (1997), os adultos têm 

de estar muito atentos e sensíveis aos sinais das crianças, sintonizando a sua intervenção 

em função das necessidades identificadas. 

Contudo, a valorização do espaço exterior como um ambiente educativo que merece 

a mesma atenção dada ao interior nem sempre se concretiza, emergindo situações de 

incoerência entre teorias e princípios apregoados e a práticas educativas reais (Bento & 

Portugal, 2016; Howard, 2010). Muitas vezes, parece existir uma tensão entre a 

necessidade de dar liberdade à criança para brincar e a pressão sentida para garantir a 

sua segurança e transmitir conteúdos curriculares, através de atividades estruturadas e 

orientadas pelo adulto (Bento & Portugal, 2016; Tovey, 2007). Com efeito, na investigação 

desenvolvida por Maynard e Waters (2007), apesar de o espaço exterior ser descrito de 

forma positiva pelos profissionais, a sua utilização mostrou-se muito reduzida, dependendo 

do estado do tempo e da necessidade de realização de atividades em sala, orientadas pelo 

adulto. Neste contexto, o tempo passado ao ar livre estava circunscrito a um horário 

específico, explorando-se pouco os espaços mais naturais. Igualmente, outros estudos 

(Ernst, 2014; Ernst & Tornabene, 2012), ao incidirem sobre as preferências dos 

profissionais em relação ao espaço exterior, revelam que o tipo de espaço preferido pelos 

adultos para alcançar objetivos educativos é o parque infantil, fundamentando-se a escolha 

com base em preocupações relacionadas com a segurança, facilidade de manutenção e 

utilização. Os espaços naturais são percebidos como perigosos, difíceis de utilizar e com 

poucas possibilidades de ação. De forma aparentemente contraditória, quando 

questionados sobre os benefícios do brincar ao ar livre, os profissionais referem a 

possibilidade de aprender sobre a natureza e de desenvolver atividades não-estruturadas, 

dimensões que estão mais associadas à exploração de espaços naturais. Davies (1997) 

destaca também o reduzido envolvimento dos adultos no brincar das crianças, encontrando 

frequentemente comportamentos face ao brincar ao ar livre que se circunscrevem à 

supervisão e regulação do comportamento. 

Por sua vez, Waite (2010) constata que o progressivo declínio na utilização do 

espaço exterior em contextos educativos se acentua à medida que se avança nos níveis 

de ensino. Esta tendência parece estar relacionada com uma distinção cada vez mais 

marcada entre brincar e trabalhar e, paralelamente, com a crescente pressão para 

avaliações baseadas em metas estandardizadas. Os profissionais inquiridos nesta 
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investigação referem também outros obstáculos para a reduzida utilização do espaço 

exterior, como a dificuldade em obter financiamento para investir no espaço, falta de 

motivação entre profissionais, a natureza do espaço exterior, o clima, a segurança e a 

dificuldade de articulação pedagógica entre interior e exterior. Não obstante, são 

reconhecidos benefícios do brincar ao ar livre relacionados, por exemplo, com a 

possibilidade de conhecer cada criança com maior profundidade, indo para além de um 

conhecimento que se restringe ao modo como esta se comporta na sala de aula; com o 

desenvolvimento de pedagogias mais flexíveis e processos de aprendizagem mais 

independentes; e com a promoção de competências de comunicação, concentração e 

exploração (Maynard et al., 2013a; Waite, 2010). 

De acordo com Davies (1997), estas incongruências entre discursos e práticas 

apontam para a necessidade de formação especializada dos profissionais de educação, 

no sentido de se conseguir que os espaços ao ar livre sejam utilizados com mais frequência 

e qualidade pedagógica. Sem se negligenciarem possíveis dificuldades sentidas em muitos 

contextos educativos, importa fomentar uma atitude positiva em torno da ação pedagógica 

no espaço exterior, reconhecendo-se que os benefícios trazidos por este contexto são 

merecedores do esforço necessário para superar os obstáculos encontrados e para romper 

com práticas focadas no interior. 

Globalmente, podemos considerar que o envolvimento do adulto no brincar ao ar livre 

será uma dimensão fundamental para o desenvolvimento de um espaço cativante, 

desafiador, seguro e responsivo, uma vez que a sua experiência na exploração do espaço 

permite recolher informações úteis para melhorar e adequar continuamente o tipo de 

estruturas, materiais e outros estímulos fornecidos. A participação ativa do adulto permite 

também dar sentido e coerência às experiências da criança, fortalecendo-se os processos 

de aprendizagem que estão implícitos durante o brincar. Neste âmbito, o seu olhar 

especializado revela-se importante para que seja possível fundamentar o trabalho 

desenvolvido junto de diferentes agentes educativos (e.g. famílias, colegas, chefias, 

membros da comunidade) e, desta forma, obter o apoio institucional e político necessário 

para se desenvolverem iniciativas progressivamente mais articuladas e concertadas entre 

os principais contextos de vida da criança e respetivas figuras de referência (Waller, 2011). 
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3.3 Intervenção da criança no espaço exterior 

Reconhecendo que a ação da criança no exterior é afetada pela qualidade da 

organização física do espaço e pela qualidade do acompanhamento do adulto, a atenção 

ao vivido ou à experiência da criança nesse espaço pode oferecer importantes informações 

acerca da qualidade da oferta educativa ao ar livre (D. Moore, 2015). 

Ao explorar o meio, a criança seleciona e presta atenção a possibilidades de ação 

específicas, enquanto descarta outras que não se mostram tão apelativas. Neste processo, 

está latente uma leitura funcional do contexto, que envolve o reconhecimento de diferentes 

oportunidades associadas à exploração de um determinado estímulo (e.g. correr, trepar, 

saltar, esconder). Esta leitura funcional do espaço traduz-se no conceito de affordance, 

enquadrado na Teoria da Perceção Ecológica de Gibson (1986). As affordances 

congregam duas dimensões, que funcionam de forma articulada e dependente: a perceção 

e a ação. Imaginemos, por exemplo, uma criança que chega a um parque infantil e observa 

os diferentes equipamentos existentes. Ao ver o escorrega, percebe que este permite 

deslizar, no seu modo de utilização mais comum, ou trepar, se tentar subir a rampa no 

sentido ascendente. Ao escorregar, dá conta que também pode fazer outros objetos 

deslizar pela rampa e inicia uma nova atividade. Nesta situação, as possibilidades de ação 

oferecidas pelo escorrega (trepar, escorregar, entre outras) constituem-se como 

affordances do equipamento, que se podem revelar à medida que a criança atua no 

espaço. 

A Teoria da Perceção Ecológica de Gibson (1986) tem sido aplicada em diferentes 

investigações sobre os espaços exteriores para a infância, destacando-se, neste âmbito, 

os contributos de Heft (1988, 2003) e Kyttä (2003, 2004) para a compreensão da relação 

perceção-ação. Heft (1988) apresenta uma taxonomia funcional das affordances mais 

frequentes nos espaços de brincar no exterior, que pretende ser útil para a organização de 

ambientes diversificados e estimulantes. Esta taxonomia foi posteriormente adaptada por 

Kyttä (2004), que introduziu outra dimensão, relacionada com o carácter social dos 

estímulos passíveis de serem percecionados e mobilizados para a ação (affordances 

sociais). Segundo Kyttä (2004), as affordances possuem uma dimensão subjetiva, ligada 

a fatores individuais (e.g. gosto pelo desafio, agilidade motora), sociocultural (e.g. 

orientações existentes sobre como utilizar o escorrega por parte do adulto) e ecológica 

(e.g. existência de propriedades funcionais imutáveis, inerentes aos objetos ou situações). 

Logo, Heft (1988) destaca: 
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Affordances properties are simultaneously determined by attributes of the 

environment feature in question and attributes of a particular individual. For 

instance, as we have seen, whether some object affords grasping is determined 

by the size of the object relative to the hand-span of some person. 

Consequently, when we wish to assess the functional possibilities of a particular 

place, we must have some individual, or type of individual, in mind (Heft, 1988, 

p. 30). 

Esta dialética entre pessoa e contexto pode também ser pensada em função de 

affordances potenciais e atualizadas (Kyttä, 2004). As affordances potenciais referem-se 

às inúmeras possibilidades de ação que o espaço oferece, considerando a 

imprevisibilidade associada ao modo como o sujeito percepciona o espaço. As affordances 

atualizadas descrevem os estímulos que foram percebidos, utilizados e/ou moldados pela 

pessoa em ação (Storli & Hagen, 2010). A análise do espaço em função do tipo de ação 

que pode emergir poderá ser útil para compreender o seu potencial, por comparação a 

uma visão descritiva, em que se assinala apenas a existência, quantidade ou qualidade de 

determinado estímulo (e.g. existem três árvores de grande porte no espaço exterior – 

leitura descritiva; existem árvores que permitem trepar, esconder, apanhar fruta, descansar 

– leitura funcional) (Heft, 1988).  

Seguindo este quadro concetual, diferentes investigações têm demonstrado a 

necessidade de pensar e avaliar de forma cuidada o tipo de espaços e materiais 

disponíveis nos contextos educativos, evidenciando a influência da sua organização nos 

níveis de atividade física, desenvolvimento de competências motoras e vivência de 

desafios/riscos (Cosco, 2006; Cosco, Moore, & Islam, 2010; Figueiredo, 2015; Fjørtoft, 

2004; Sandseter, 2009; Storli & Hagen, 2010). Por sua vez, a introdução de modificações 

na forma como os espaços estão organizados pode transformar a perceção que a criança 

tem do meio e, assim, expandir o seu leque de possíveis ações. De acordo com diferentes 

estudos (Bundy et al., 2009; Dyment & Bell, 2008; Herrington & Studtmann, 1998; Kuh et 

al., 2014; Maxwell et al., 2008), a introdução de elementos naturais e objetos soltos, bem 

como a reorganização de estruturas e espaços, no sentido de criar ambientes mais 

flexíveis, verdes e articulados, constituem-se como intervenções que afetam 

significativamente os padrões de utilização do espaço, promovendo atividades 

cognitivamente mais complexas, criativas e cooperantes. Entre as diferentes investigações 

realizadas neste âmbito, destacamos o recente estudo de Brussoni, Ishikawa, Brunelle e 

Herrington (2017), que se baseou nos critérios de organização do espaço previstos por 

Herrington e Lesmeister (2006) e descritos como os seven c’s (cf. 3.1 Organização física 
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do espaço), para avaliar e descrever o resultado de intervenções de melhoria nos espaços 

exteriores de dois contextos de educação de infância. Com o intuito de promover 

oportunidades de brincar mais ricas e desafiantes, foram introduzidas mudanças na 

disposição e articulação entre as diferentes áreas, com recurso a diferentes elementos 

naturais. Estas alterações fizeram com que se registassem mudanças significativamente 

positivas no bem-estar das crianças, verificando-se um maior número de situações 

relacionadas com o brincar com elementos naturais e com comportamentos pro-sociais e 

autónomos.  

Em suma, o processo de planeamento do espaço exterior deve envolver uma 

avaliação funcional do mesmo, considerando o modo como as crianças percebem e tiram 

partido dos estímulos existentes. Para tal, será necessário implementar uma atitude de 

observação atenta, procurando-se perceber que tipo de estímulos está em falta, que tipo 

de estímulos existe e, entre estes, quais são utilizados e de que forma. Através desta 

análise será mais fácil introduzir mudanças positivas nos contextos, responsivas às 

necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos seus principais utilizadores. O 

envolvimento da criança na organização do espaço poderá, igualmente, afigurar-se como 

uma estratégia potenciadora da qualidade da oferta educativa e reveladora de atitudes de 

respeito e confiança por parte dos adultos (Murray, 2011). Através de processos de 

construção partilhada do espaço, a criança tem oportunidade para expressar e discutir 

ideias, intenções ou desejos sobre o que gostaria de realizar, envolvendo-se assim em 

dinâmicas de participação democrática e trabalho de equipa. O contributo único da criança 

na conceção do espaço fará com que este se torne afetivamente mais relevante e 

mobilizador, assumindo-se que a capacidade do adulto para planificar e organizar o 

contexto a partir da sua perspetiva acarreta limitações incontornáveis, associadas à 

dificuldade deste experienciar o espaço através do corpo e sentidos da criança (D. Moore, 

2015). 
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4. Enquadramento político-normativo dos espaços exteriores em contextos 

de educação de infância 

O percurso de construção teórica que tem vindo a ser traçado nesta tese iniciou-se 

com uma breve resenha histórica sobre o enquadramento dos espaços exteriores na 

história da educação de infância em Portugal e com a explanação dos principais contributos 

destes contextos para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Posteriormente, 

identificaram-se dimensões-chave relacionadas com a organização do espaço, que podem 

influenciar a concretização do seu potencial educativo. Neste capítulo, retomam-se 

algumas ideias já apresentadas e invocam-se outras, considerando o enquadramento 

político-normativo existente para espaços de brincar ao ar livre em contextos de educação 

de infância. Pretende-se compreender de que forma é que os documentos legais e 

orientadores concebem este ambiente, incentivam à sua utilização e identificam mais-

valias relacionadas com a sua dinamização. A análise incide, primeiramente, sobre os 

documentos orientadores de natureza pedagógica ou curricular, considerando a realidade 

nacional e alguns exemplos internacionais, para depois se debruçar sobre normativos e 

diplomas legais focados nos requisitos a cumprir na conceção do espaço ao ar livre. 

Como nota prévia à leitura dos documentos de orientação pedagógica, será 

importante referir que a existência de um sistema bipartido (educação dos 0 aos 3 anos de 

idade, a cargo do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e educação 

dos 3 aos 6 anos de idade, a cargo do Ministério da Educação), pautado, muitas vezes, 

por agendas políticas pouco articuladas entre si, cria múltiplos desafios ao trabalho 

desenvolvido em creches e jardins de infância. Para além de aspetos relacionados com a 

débil concretização do direito à educação desde os primeiros anos de vida ou com a falta 

de reconhecimento do trabalho do profissional de educação de infância em creche, os 

problemas de desarticulação entre sistemas refletem-se também na ausência de 

documentos que sustentem uma abordagem educativa integrada, com base em princípios 

e fundamentos transversais à educação dos 0 aos 6 anos de idade (Conselho Nacional de 

Educação, 2011). Para as respostas destinadas a crianças entre os 3 e os 6 anos de idade 

existem as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) (Ministério da 

Educação, 2016), recentemente revistas e atualizadas, considerando a primeira versão, 

homologada em 1997. No entanto, para o trabalho com crianças dos 0 aos 3 anos não 
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existem, até à data, documentos oficiais organizadores da prática educativa7, figurando 

apenas alguns documentos relacionados com a monitorização e o controlo da qualidade, 

produzidos pelo Instituto de Segurança Social (Modelos de Avaliação da Qualidade das 

Respostas Sociais), que abordaremos mais à frente neste capítulo. Esta carência de 

orientações fomenta uma cisão entre serviços educativos e serviços sociais e não se alinha 

com recomendações europeias relacionadas com a promoção da qualidade em educação 

de infância (Comissão europeia/EACEA/Eurydice, 2016; Taguma, Litjens, & Makowiecki, 

2012). 

Nas OCEPE (Ministério da Educação, 2016), o exterior é mencionado na secção 

dedicada à organização do espaço, enfatizando-se o seu carácter educativo e merecedor 

de atenção, à semelhança do interior. De acordo com este documento, o exterior tem 

“características e potencialidades que permitem um enriquecimento e diversificação de 

oportunidades educativas”, sendo entendido como 

um local privilegiado para atividades da iniciativa das crianças que, ao brincar, 

têm a possibilidade de desenvolver diversas formas de interação social e de 

contacto e exploração de materiais naturais (pedras, folhas, plantas, paus, 

areia, terra, água, etc.). É ainda um espaço em que as crianças têm 

oportunidade de desenvolver atividades físicas (correr, saltar, trepar, jogar à 

bola, fazer diferentes tipos de jogos de regras, etc.), num ambiente de ar livre 

(Ministério da Educação, 2016, p. 27) 

Dadas as suas potencialidades, é recomendada a reflexão cuidada sobre a sua 

organização, “nomeadamente no que se refere à introdução de materiais e equipamentos 

que apelem à criatividade e imaginação das crianças e que atendam a critérios de 

qualidade, com particular atenção às questões de segurança” (Ministério da Educação, 

2016, p. 27). Ao longo do documento são feitas referências pontuais ao espaço exterior, 

considerando a concretização de objetivos específicos relacionados com os domínios da 

educação física, comunicação oral e educação artística. Vejam-se alguns exemplos: 

O desenvolvimento da Educação Física pode apoiar-se em materiais existentes 

na sala e no espaço exterior (recreio, parques infantis, matas, etc.) ou ter lugar 

em espaços apetrechados para o efeito (ginásios). 

                                                

7 Não obstante, está em curso um trabalho de conceção de orientações pedagógicas para o trabalho junto de 
crianças entre os 0 e 3 anos de idade, enquadrado pelo Ministério da Educação e Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social. 
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[…] 

De igual modo, o espaço exterior do jardim de infância pode ser utilizado para 

a realização de atividades de educação artística, bem como para a recolha de 

elementos naturais, a integrar nestas atividades (Ministério da Educação, 2016, 

pp. 45–49). 

Surgem também menções indiretas aos ambientes ao ar livre em orientações 

relacionadas com o “contacto com seres vivos e outros elementos da natureza”, enquanto 

“experiências muito estimulantes para as crianças, proporcionando oportunidades para 

refletir, compreender e conhecer as suas características, as suas transformações e as 

razões por que acontecem” (Ministério da Educação, 2016, p. 90). E, ainda, encontram-se 

referências ao espaço exterior quando se identifica a importância de promover 

comportamentos de conservação e respeito pelo ambiente, que se podem alcançar através 

de oportunidades para desfrutar dos espaços verdes e do contacto com a natureza 

(Ministério da Educação, 2016, p. 93). 

Tendo por base os objetivos pedagógicos presentes na Lei-Quadro da Educação 

Pré-Escolar (Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro), as OCEPE pretendem apoiar a gestão e a 

construção do currículo, fornecendo linhas de orientação que podem ser interpretadas e 

concretizadas de forma flexível pelo educador de infância (Ministério da Educação, 2016). 

Nesta medida, este documento apresenta um carácter abrangente e basilar à prática 

educativa, abordando uma diversidade de tópicos com diferentes níveis de 

aprofundamento. No que se refere à valorização do espaço exterior, consideramos que os 

princípios e ideias defendidos, ainda que muito relevantes para o trabalho educativo ao ar 

livre, podem não ser suficientes para apoiar iniciativas concertadas neste âmbito. Outras 

fontes de informação/orientação, com um carácter mais específico e relacionado com a 

ação do profissional, poderão incentivar e contribuir positivamente para práticas ao ar livre 

mais sustentadas e articuladas com objetivos educativos estabelecidos pelas OCEPE 

(2016). À semelhança daquilo que já foi feito para outras dimensões, através da elaboração 

de brochuras relacionadas com o desenvolvimento curricular (e.g. género e cidadania, 

linguagem oral e abordagem à escrita, matemática, ciências experimentais, expressões 

artísticas) e com processos de melhoria das práticas (e.g. desenvolvimento de trabalho de 

projeto, princípios de qualidade em educação de infância), parece fazer sentido 

desenvolverem-se outros recursos diretamente relacionados com o espaço exterior, que 

apoiem e promovam um trabalho mais sustentado neste âmbito. A este propósito, atente-

se ao estudo promovido pela Direção Geral de Educação do Ministério da Educação e 

Ciência, que teve como principal objetivo avaliar a implementação das OCEPE (versão de 
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1997) e a qualidade da educação pré-escolar em Portugal (Pinto et al., 2014). Na avaliação 

que os educadores de infância fizeram do documento, entre os aspetos percebidos como 

menos favoráveis, destacou-se a falta de indicações sobre atividades e situações a 

explorar e a falta de suporte para a escolha de materiais e recursos. Paralelamente, a 

caracterização dos contextos em estudo revelou carências ao nível dos equipamentos de 

exterior, considerando elementos como material de carpintaria, casinha, 

triciclos/trotinetes/carros/motas, baloiços, rampas ou estruturas fixas para trepar.  

Na revisão das OCEPE (revogação da versão de 1997), algumas destas fragilidades 

foram abordadas, fornecendo-se mais exemplos e sugestões de reflexão sobre as práticas 

educativas. No entanto, no que se refere ao espaço exterior, não se introduziram mudanças 

significativas. Esta situação leva-nos a supor que algumas dificuldades, relacionadas com 

o desenvolvimento de atividades ao ar livre e com a organização dos recursos neste 

contexto, ainda se possam manter e assim comprometer a efetiva concretização dos 

princípios de valorização do espaço exterior preconizados pelas OCEPE. As possíveis 

contradições entre o previsto nas orientações curriculares e as práticas educativas 

implementadas serão exploradas de forma mais aprofundada no Capítulo 5. 

Dada a superficialidade com que o espaço exterior é abordado nas OCEPE, sem que 

existam outros complementos de apoio à prática, analisamos o modo como esta integração 

é feita noutros países, onde as políticas educativas parecem ser mais sólidas e 

concertadas em torno desta temática. 

Na Escócia, o documento Curriculum for excellence through outdoor learning 

(Learning and Teaching Scotland, 2010) constitui-se como complemento ao currículo 

nacional definido para os níveis de ensino compreendidos entre os 3 e os 18 anos 

(Curriculum for excellence). Neste guião, transmite-se a mensagem de que as experiências 

nos espaços exteriores permitem trabalhar o currículo de uma forma relevante e única, 

potenciando a articulação de diferentes conteúdos programáticos e o desenvolvimento de 

aprendizagens sólidas e significativas. Através da vivência de situações reais, a 

compreensão dos fenómenos é facilitada, mobilizando-se também competências de 

reflexão, análise, pensamento crítico, entre outras. 

Well-constructed and well-planned outdoor learning helps develop the skills of 

enquiry, critical thinking and reflection necessary for our children and young 

people to meet the social, economic and environmental challenges of life in the 

21st century. Outdoor learning connects children and young people with the 

natural world, with our built heritage and our culture and society, and 
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encourages lifelong involvement and activity in Scotland’s outdoors (Learning 

and Teaching Scotland, 2010, p. 7). 

Ainda, valorizam-se tarefas de planeamento e avaliação das atividades 

desenvolvidas no exterior, bem como a monitorização dos progressos das crianças, 

considerando-se que, ao ar livre, crianças e jovens revelam competências que devem ser 

reconhecidas pelo professor no processo de avaliação. Destaca-se também a importância 

da formação inicial e contínua dos profissionais de educação, como medida para garantir 

o desenvolvimento de competências necessárias à promoção de experiências de 

qualidade ao ar livre. 

Na Noruega, a valorização do espaço exterior está também presente em várias 

dimensões do currículo (Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergartens, 

Ministry of Education and Research, 2006), assumindo-se como um ambiente que deve 

ser planeado e organizado de forma a potenciar experiências ricas para as crianças. Será 

pertinente referir que, apesar das condições meteorológicas adversas que muitas vezes se 

registam neste país, o brincar no exterior é percebido como: “an important part of child 

culture that must be retained, regardless of the geographic and climatic conditions” 

(Framework Plan for the Content and Tasks of Kindergartens, Ministry of Education and 

Research, 2006, p. 28). Tal como na Escócia, neste país foi publicado um complemento 

ao currículo oficial, em que se apresentam e fundamentam as potencialidades do meio 

natural através de diferentes exemplos práticos que pretendem facilitar a compreensão e 

implementação de práticas ao ar livre. Partindo-se do pressuposto que a natureza oferece 

um leque diversificado de oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento, destaca-se 

o valor destas experiências para a criação de uma ligação com o mundo natural, para a 

aquisição de conhecimentos sobre animais e plantas, para o desenvolvimento de uma 

atitude curiosa e questionadora face ao meio, entre outros aspetos. Estas experiências 

ganham forma e significado através de atitudes de respeito, flexibilidade e sensibilidade 

por parte dos adultos, que procuram adequar os seus planos e objetivos pedagógicos às 

necessidades e interesses de cada criança (Compendium on Nature and Environment, 

Lysklett, 2008). 

Em Inglaterra, a fundamentação curricular em torno do brincar nos espaços 

exteriores já não tem tanta ênfase como nos dois casos acima apresentados, tendo-se 

recuado no aprofundamento desta temática na revisão curricular realizada em 2012. 

Atualmente, o documento que orienta a educação dos 2 aos 5 anos restringe-se a 

recomendações breves, relacionadas com a utilização diária dos espaços exteriores e com 

a sua organização em função de preocupações pedagógicas e de segurança (Statutory 
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Framework for the Early Years Foundation Stage, Department for Education, 2017). No 

entanto, na revisão curricular de 2007 foi publicado um anexo de apoio à prática que remete 

para a aprendizagem em espaços exteriores. Neste documento, fornecem-se orientações 

concretas sobre princípios a considerar na organização do espaço e fundamenta-se o 

contributo destas experiências para diferentes faixas etárias e áreas do desenvolvimento 

(Department for Education, 2007). Ainda, o Governo britânico publicou uma guia de apoio 

à melhoria dos espaços exteriores escolares, considerando a concretização de objetivos 

curriculares para diferentes níveis de ensino (Schools for the future - Designing schools 

grounds, Foster et al., 2006). Tendo múltiplos destinatários (e.g. alunos, professores, 

direções, autarquias, arquitetos), este documento não possui um carácter técnico, 

pretendendo, sobretudo, realçar algumas mais-valias do espaço exterior da escola, que se 

relacionam com condições específicas, ligadas à arquitetura e à gestão de recursos. Com 

um carácter mais abrangente, foi também publicado o Learning Outside the Classroom 

Manifesto (Department for Education and Skills, 2006) que, apesar de não se focar 

exclusivamente na importância dos espaços exteriores dos contextos educativos, enfatiza 

a necessidade das aprendizagens ocorrerem em ambientes diversificados, fora da sala 

(e.g. museus, florestas), envolvendo a comunidade, os pais e outros profissionais. Este 

documento pretende incentivar diferentes atores para o desenvolvimento de abordagens 

educativas baseadas na experimentação direta dos fenómenos e na vivência de situações 

afetivamente significativas, atendendo à natureza holística do processo de aprendizagem 

e às singularidades de cada contexto e aluno. 

 

Reorientando o foco para a realidade nacional, importa também considerar a 

influência exercida por documentos de natureza normativa e legal sobre a organização dos 

espaços ao ar livre. A legislação funciona como pano de fundo, complementando 

orientações de cariz pedagógico ou curricular, ao apontar dimensões relacionadas com a 

localização, conceção, funcionalidade, segurança e manutenção do espaço exterior. 

Em Portugal, os ambientes destinados ao brincar ao ar livre em contextos educativos 

obedecem à legislação aplicável a todos os espaços de jogo e recreio, enquadrados pelo 

Decreto-Lei n.º 203/2015, de 17 de setembro8, e definidos como “área destinada à atividade 

                                                

8 O Decreto-Lei n.º 203/2015 de 17 de setembro aprova o regulamento que estabelece as condições de 
segurança a observar na localização, implantação, conceção e organização funcional dos espaços de jogo e 
recreio, respetivo equipamento e superfícies de impacto. Revoga o Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de dezembro, 
que já tinha sido alterado pelo Decreto-Lei n.º 119/2009 e, entre as principais alterações introduzidas, destaca-
se a implementação de um registo eletrónico dos espaços de jogo e recreio em funcionamento, com informação 
sobre os resultados das ações fiscalizadoras e os acidentes ocorridos nesses espaços e a designação dos 
equipamentos de jogo e recreio que são abrangidos pelo regulamento (baloiço, equipamento de escalada, 
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lúdica das crianças, delimitada física ou funcionalmente, em que a atividade motora 

assume especial relevância” (artigo 3.º). De acordo com este diploma, a conceção do 

espaço deve ser pensada para responder adequadamente às necessidades motoras e 

lúdicas dos utilizadores, garantindo um equilíbrio na organização de diferentes 

equipamentos e áreas, de forma a promover níveis de desafio distintos e transições calmas 

entre espaços (artigo 10.º, ponto 2). Ainda, expressa-se a necessidade de possibilitar o 

acesso ao espaço por utilizadores de mobilidade condicionada e a criação de zonas 

próprias para a utilização de bicicletas, patins ou outro equipamento com rodas (artigo 13.º, 

ponto 1 e 2). As tarefas de manutenção dos equipamentos e a promoção de condições de 

higiene são atribuídas à entidade responsável pelo espaço, que deve garantir uma rotina 

de inspeção de toda a área, equipamentos e superfícies (artigo 27.º). Sobre a segurança 

dos equipamentos e superfícies de impacto são também fornecidas algumas indicações 

gerais, remetendo-se os aspetos mais técnicos e detalhados para outros documentos, 

como as Normas Portuguesas (NP) sobre equipamentos e superfícies para espaços de 

jogo e recreio9. Nestas, a segurança é perspetivada em função do valor educacional dos 

espaços, da necessidade de confronto com riscos e dos benefícios do brincar para a 

aprendizagem (NP EN 1176-1, 2010). De acordo com a sua nota introdutória, o risco 

assume-se como uma “necessidade humana básica”, sendo importante garantir “um 

equilíbrio entre a necessidade de permitir algum risco e a necessidade de proteger as 

crianças dos perigos graves” (NP EN 1176-1, 2010, p.7). 

Para além destes documentos normativo-legais mais abrangentes, existem outros 

diplomas específicos para os espaços exteriores de creches e jardins de infância. Os 

estabelecimentos de educação pré-escolar são regulados por dois despachos datados de 

1997, que determinam os requisitos pedagógicos e técnicos para a instalação e 

funcionamento dos estabelecimentos (Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de agosto) e 

os princípios pedagógicos, organizacionais e medidas de segurança a que devem 

obedecer os seus equipamentos (Despacho Conjunto n.º 258/97, de 21 de agosto). Nestes, 

são feitas referências à organização e apetrechamento dos espaços exteriores, atendendo 

                                                

escorrega, equipamento insuflável, instalação para a prática de skate e outros desportos com rodas e 
trampolim). 

9 As Normas Portuguesas sobre equipamentos e superfícies para espaços de jogo e recreio constituem-se 
como normativos europeus, que foram homologados para Portugal. A sua elaboração é da responsabilidade 
do Comité Europeu para a Normalização, representado no território nacional pelo Instituto Português da 
Qualidade, I. P. Estão em vigor em vinte e nove países (Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, 
Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, 
Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Roménia, Suécia e Suíça), existindo atualmente quinze normas aplicáveis à conceção, instalação e 
manutenção dos espaços de jogo e recreio, respetivos equipamentos e superfícies de impacto. 
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a dimensões de funcionalidade, segurança e conforto, em paralelo com a necessidade de 

garantir o carácter lúdico e educativo do espaço. 

De acordo com Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de agosto, os espaços 

exteriores devem estar organizados “de forma a oferecer ambientes diversificados que 

permitam a realização de actividades lúdicas e educativas” (Anexo n.º 1, Ficha n.º 8). Para 

tal, importa facilitar a comunicação entre o exterior e a sala de atividades, garantir espaços 

com dimensões adequadas ao número de crianças10 e disponibilizar um ponto de água e 

um espaço de arrecadação11. 

O Despacho Conjunto n.º 258/97, de 21 de agosto orienta a escolha dos 

equipamentos e materiais em função de dimensões relacionadas com a qualidade estética, 

adequação a diferentes níveis etários, resistência e segurança, variedade e multiplicidade 

de utilizações, promoção de diferentes níveis de dificuldade, facilidade de acesso e 

composição natural e/ou à base de materiais de desperdício (ponto 1 e ponto 2.2). No 

entanto, apresenta algumas incongruências na classificação e definição dos diferentes 

materiais, colocando materiais didáticos, de apoio e de consumo numa categoria distinta à 

dos materiais de exterior. O material didático é definido como um conjunto de instrumentos 

facilitadores da aprendizagem, cuja durabilidade se destaca como uma característica 

inerente. O material de exterior surge como um conjunto de equipamentos que deve 

responder às necessidades de movimento, descoberta, exploração e descontração da 

criança, permitindo a livre expansão das energias acumuladas e o 

desenvolvimento/conhecimento das suas capacidades físicas (Despacho Conjunto n.º 

258/97, de 21 de agosto, pontos 2.2.2, 2.3, 2.3.1). Esta concetualização sobre as principais 

características e potencialidades dos materiais traduz uma compreensão redutora e 

compartimentada do processo de aprendizagem, em que se subentende que os materiais 

de “movimento, descoberta, exploração e descontração” não facilitam aprendizagens, 

tendo um carácter meramente recreativo. Transmite-se uma visão sobre espaço exterior 

muito focada na expressão física e motora, ignorando-se processos de desenvolvimento 

social, cognitivo e emocional durante o brincar ao ar livre. A explicitação do que se entende 

por material didático e de exterior parece-nos obtusa, pouco congruente com princípios 

educativos e teorias do desenvolvimento e até contraditória na sua concretização, como 

se pode constatar pela lista de equipamentos mínimos a considerar no apetrechamento do 

                                                

10 Para estabelecimentos adaptados para a educação pré-escolar, a área do espaço exterior pode variar entre 
80 a 100 m2, 4m2 por criança, para um máximo de 20 a 25 crianças. Para edifícios construídos de raiz, o espaço 
exterior deve ter um mínimo de 100 m2, 4m2 por criança, para um máximo de 25 crianças. 

11 Nos estabelecimentos construídos de raiz, o ponto de água e o espaço de arrecadação têm um carácter 
obrigatório.  
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espaço exterior, apresentada no anexo I do respetivo despacho. Nesta, definem-se como 

materiais de exterior a caixa de areia e as estruturas fixas para subir, trepar, suspender e 

escorregar e como material didático os utensílios de jardinagem, os utensílios para rega 

(regadores, mangueiras), material para brincar na areia (pás, baldes, peneiras), carros de 

mão, bolas, arcos, ringues e pneus. Ora, será quase indubitável assumir que os utensílios 

de jardinagem ou de brincar na areia, ainda que de natureza didática, também permitem a 

exploração e a descoberta, da mesma forma que a caixa de areia oferece oportunidades 

didáticas, relacionadas, por exemplo, com a exploração do mundo físico. 

Paralelamente, a creche é regulada pela Portaria n.º 262/2011, de 31 de agosto12, na 

qual são estabelecidos requisitos genéricos a cumprir no espaço exterior deste tipo de 

organização. Enquadrado nas áreas destinadas ao desenvolvimento de atividades lúdicas 

e pedagógicas, o espaço exterior é descrito como zona de recreio que deve estar vedada, 

apresentar uma área coberta e oferecer zonas de interesse para as crianças, incluindo a 

possibilidade de utilizar brinquedos com rodas. Deve ainda “contemplar equipamento 

diverso, estruturas fixas ou móveis, que permitam subir, trepar e escorregar, bebedouros, 

bancos para adultos, bancos e mesas para as crianças, recipientes para recolha selectiva 

de lixo e iluminação” (Portaria n.º 262/2011, de 31 de agosto, Anexo, ponto 4). Recomenda-

se a ligação entre a sala de atividades e o exterior e a criação de uma zona de recreio 

separada para os bebés. No entanto, não são dadas quaisquer indicações sobre as 

dimensões mínimas do espaço, ao contrário do que acontece para a sala de atividades 

(área mínima de 2 m2, por criança).  

Os Manuais de Gestão da Qualidade das Respostas Sociais, publicados pelo 

Instituto de Segurança Social (ISS), podem também ser lidos como complementos à 

legislação. Apesar do seu carácter não-normativo, estes documentos foram criados com o 

intuito de suportar um sistema de certificação da prestação de serviços na área social, 

constituindo-se como ferramentas de apoio à fiscalização das creches e demais 

equipamentos sociais (e.g., lares de idosos, centros comunitários, casas de acolhimento 

                                                

12 A Portaria n.º262/2011, de 31 de agosto, define as condições de instalação e funcionamento da creche, “quer 
seja da iniciativa de sociedades ou empresários em nome individual, quer de instituições particulares de 
solidariedade social ou equiparadas e outras de fins idênticos e de reconhecido interesse público” (artigo 1.º). 
Neste âmbito, a creche é definida como “um equipamento de natureza socioeducativa, vocacionado para o 
apoio à família e à criança, destinado a acolher crianças até aos 3 anos de idade, durante o período 
correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais” (artigo 3.º). 
Posteriormente, já foram introduzidas algumas alterações específicas a este documento, relacionadas com os 
elementos que devem constar no processo da individual da criança, com as características das instalações 
sanitárias e com os sistemas de aquecimento, saneamento e abastecimento de água, rede elétrica e telefónica 
(Portaria n.º 411/2012, de 14 de dezembro). Existe ainda o Decreto-Lei n.º 99/2011, de 28 de setembro, que 
define o regime de licenciamento e de fiscalização da prestação de serviços e dos estabelecimentos de apoio 
social, entre os quais se incluem as creches. 
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temporário). Especificamente para a creche, existem quatro documentos principais: 

Manual de Processos-Chave (ISS, 2010), Modelo de Avaliação da Qualidade (ISS, 2010b), 

Questionários de Avaliação da Satisfação (ISS, 2010c), Recomendações Técnicas para 

Equipamentos Sociais (ISS, 2007). Entre estes, apenas no Manual dos Processos-Chave 

(ISS, 2010a) e nas Recomendações Técnicas para Equipamentos Sociais (ISS, 2007) é 

que estão espelhadas algumas preocupações a ter em conta no planeamento, organização 

e utilização do espaço exterior. Uma vez que não pretendemos referir novamente aspetos 

que estão previstos no âmbito da Portaria n.º 262/2011, de 31 de agosto, ou que se 

assumem como transversais aos diferentes espaços de jogo e recreio, enquadrados no 

Decreto-Lei n.º 203/2015, de 17 de setembro, apresentam-se, de seguida, as principais 

referências aos espaços exteriores que foram encontradas. 

Nas Recomendações Técnicas (ISS, 2007) aconselha-se a existência de uma área 

exterior, envolvente ao edifício, onde seja possível “o desenvolvimento de atividades ao ar 

livre, essencial ao crescimento saudável da criança” (III.4.8.23). Apesar de não se constituir 

como obrigatório, este espaço é descrito como “parte indissociável do equipamento 

Creche” (III.4.8.22) e entendido como complementar aos espaços interiores. É 

aconselhada a conceção deste ambiente em função de dimensões mínimas de 5 m2 por 

criança, com a presença de árvores, zonas cobertas (para permitir a permanência das 

crianças ao ar livre em dias de chuva) e com sombra. Para os contextos que não detenham 

espaço exterior, sugere-se a utilização de um espaço fora das instalações da creche, desde 

que o acesso seja fácil e seguro (e.g. jardim público). 

No Manual de Processos-Chave (ISS, 2010a), o espaço exterior aparece referido nas 

secções sobre os documentos de instrução do trabalho, afirmando-se que o projeto 

pedagógico deve assegurar, “de forma equilibrada e adaptada, ocasiões para brincar no 

interior e exterior do estabelecimento” (p. 25) e o plano de atividades deve procurar 

“rentabilizar as áreas e espaços interiores e exteriores” (p. 29). Com “o objetivo de 

estruturar as aprendizagens das crianças para promover a sua independência, autonomia 

e auto-estima”, é assumida a responsabilidade dos profissionais em possibilitar atividades 

e materiais do interesse da criança, bem como períodos de tempo livre, superiores a meia 

hora por cada período do dia, que se devem realizar, preferencialmente, no espaço exterior 

(p. 30). Entre as diferentes dimensões a considerar na escolha do material lúdico-

pedagógico, destacam-se aspetos relacionados com a adequabilidade à faixa etária, a 

segurança, a quantidade, a diversidade e as múltiplas possibilidades de utilização dos 

objetos. Nas sugestões de materiais promotores de desenvolvimento são também 
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indicados elementos tipicamente acessíveis no exterior, como areia, solo, madeira, 

serradura, água, sementes, equipamento de escalada, entre outros. 

Na análise dos manuais publicados pelo ISS não podemos ignorar o facto de estes 

assumirem funções relacionadas com a gestão organizacional e a certificação da 

qualidade. Apesar de referirem algumas preocupações importantes a ter em conta nos 

espaços exteriores das creches, estes documentos não foram pensados como documentos 

de orientação pedagógica, apresentando assim um campo de influência limitado nos 

processos de valorização e organização do espaço exterior (Carvalho, 2017). 

Por último, apesar de fugir aos contextos de incidência desta investigação (creches 

e jardins de infância), parece-nos revelante referir a existência de um manual orientador 

dos projetos de arquitetura paisagística para espaços exteriores das escolas 

intervencionadas pela Parque Escolar, publicado em 2009 (Barreto et al., 2009). Este 

documento interpreta o espaço livre da escola “como um local privilegiado de convívio 

social e de aprendizagem, criando um ambiente propício aos deveres sociais da escola e 

promovendo a cidadania dos seus alunos” (Barreto et al., 2009, p. 4). Neste âmbito, são 

destacadas dimensões a atender no desenho dos espaços, considerando características 

e condicionantes da paisagem (e.g. terreno, vegetação, clima) e dimensões relacionadas 

com segurança, acessibilidade, atratividade, flexibilidade, durabilidade e sustentabilidade. 

 

Em síntese, podemos considerar que os documentos analisados destacam aspetos 

importantes relacionados com a organização dos espaços exteriores, articulando-se com 

as dimensões destacadas no Capítulo 3 (e.g. variedade e diversidade na escolha de 

materiais, espaços organizados em diferentes áreas, definição de zonas de circulação). 

Esta ligação entre literatura científica e enquadramento normativo, legal e de orientação 

técnica/pedagógica nacional assume-se como muito positiva, uma vez que oferece 

condições de suporte mínimas para o desenvolvimento de iniciativas nos espaços 

exteriores dos contextos de educação de infância. Contudo, a aparente ausência de 

obstáculos criados pelos documentos reguladores não significa que estes devam ser 

interpretados como ideais ou perfeitamente adequados. Muitas vezes, apresentam uma 

compreensão restrita de espaço exterior, enquanto zona destinada à expressão motora e 

expansão de energias (e.g. Decreto-Lei n.º 203/2015, de 17 de setembro, Despacho 

Conjunto n.º 258/97, de 21 de agosto), que contraria referências centradas na necessidade 

de fornecer atividades e materiais diversificados nos ambientes ao ar livre, considerando 

os interesses das crianças e as suas necessidades de estimulação e desafio. É também 

fornecido um enquadramento muito sintético sobre as práticas de organização e utilização 
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dos espaços ao ar livre em contextos de educação de infância, estando omissos aspetos 

mais específicos relacionados com a sua fundamentação, concetualização e concretização 

(e.g. que processos devem ser implementados ao nível da organização do espaço e das 

práticas dos profissionais? Quais os principais motivos que sustentam o investimento 

educativo nos espaços exteriores? Que objetivos se pretendem alcançar?). Esta carência 

de orientações torna-se especialmente problemática para os contextos de creche, onde, 

para além da ausência de critérios claramente definidos sobre a conceção e utilização do 

espaço (e.g. ausência de dimensões mínimas obrigatórias para o espaço exterior), 

acresce, até ao momento, a ausência de orientações pedagógicas oficiais que apoiem e 

orientem o trabalho dos profissionais. 
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5. Os espaços exteriores nas organizações educativas e a (des)articulação 

entre discursos e práticas 

As iniciativas políticas e as regulamentações oficiais para os espaços exteriores de 

contextos educativos que foram apresentadas no capítulo anterior devem ser analisadas 

considerando possíveis confluências, mas também incongruências entre aquilo que é 

estabelecido a um nível macro, teórico e/ou político e a sua subsequente concretização 

prática. Diferentes investigações têm revelado que os discursos de valorização do brincar 

nos espaços exteriores, em que se identificam benefícios concretos para a aprendizagem 

da criança (e.g. contacto com fenómenos reais) e para a ação do profissional (e.g. recolha 

de informações sobre os interesses e conhecimentos da criança), tendem, muitas vezes, 

a camuflar práticas dissidentes, que perpetuam atividades de sala, controladas e 

orientadas pelo adulto (Bento & Portugal, 2016; Cruz, 2013; Kernan & Devine, 2010; 

Malone & Tranter, 2003; Maynard & Waters, 2007; Waite, 2010). Em muitos contextos, 

permanece uma compreensão do espaço interior como ambiente privilegiado para a 

concretização de objetivos curriculares, circunscrevendo-se o contributo pedagógico do 

exterior a atividades de educação física e motora. 

A respeito da realidade inglesa, Waite (2010) refere que, muitas vezes, os espaços 

interiores e exteriores não são verdadeiramente entendidos como áreas equiparadas e 

complementares no planeamento da ação pedagógica, colocando-se diferentes obstáculos 

à sua utilização articulada (e.g. obrigações relacionadas com o currículo formal, falta de 

recursos, tempo, condições de segurança) – “linking inside (formal) and outside (informal 

and non-formal) learning was challenging, so that it was not always apparent how they 

might make use of experiences outside within the more formal requirements of the 

curriculum” (Waite, 2010, p. 120). De igual modo, Kernan e Devine (2010) exploram a 

articulação entre políticas e práticas de promoção do brincar ao ar livre em contextos de 

infância irlandeses e constatam que, apesar da crescente valorização destas experiências 

ao nível das políticas educativas nacionais e internacionais, verificam-se reduzidas 

oportunidades para a sua concretização prática. As incongruências existentes 

estabelecem-se predominantemente a três níveis: (1) discursos de valorização do 

movimento e da exploração ao ar livre para a promoção de níveis mais elevados de bem-

estar e saúde para as crianças versus utilização reduzida do espaço exterior, apenas num 

formato de “intervalo” entre atividades estruturadas e realizadas no interior; (2) discursos 

defensores do contacto com elementos naturais para a aprendizagem e desenvolvimento 

versus espaços organizados de forma pobre, carecendo de estímulos sensoriais 

diversificados; (3) discursos focados na importância do brincar ao ar livre para a criação de 
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uma relação pedagógica entre o adulto e a criança versus perceções desmesuradas dos 

perigos existentes nestes contextos, que alimentam uma cultura de medo e promovem 

atitudes de evitamento em relação ao exterior. De acordo com Kernan e Devine (2010), 

estas atitudes aparentemente contraditórias revelam dinâmicas de poder e de controlo 

latentes na relação adulto-criança, que apontam para a organização da ação educativa em 

função dos interesses e prioridades dos profissionais - “In this sense, ‘real’ learning is what 

takes place “indoors” and which is more readily amenable to adult regulation and control” 

(Kernan & Devine, 2010, p. 380). 

As contradições entre discursos e práticas podem também ser analisadas em função 

do modo como os espaços exteriores em contextos educativos estão organizados. Apesar 

de a literatura apontar para a importância de ambientes diversificados, com elementos 

naturais, materiais soltos, estruturas promotoras de movimento, espaços amplos e 

resguardados, etc. (cf. Capítulo 3), em muitos contextos parece predominar um tipo de 

organização estandardizada e excessivamente estruturada, que não considera uma visão 

global do desenvolvimento (Herrington & Lesmeister, 2006; Kernan & Devine, 2010; Olsen 

& Smith, 2017). 

Em Portugal, apesar da escassez de dados neste âmbito, alguns trabalhos realizados 

apontam para uma reduzida oferta de estímulos nos espaços exteriores de contextos 

educativos, dando-se um excessivo enfoque à promoção da atividade física e ignorando-

se outras dimensões como a socialização ou a criatividade. As investigações realizadas 

por Figueiredo (2015), Ribeiro (2013) e Cruz (2013), em estabelecimentos de educação 

pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, revelam que os espaços existentes carecem de 

diversidade ao nível da sua topografia e tipo de superfície (a maioria dos espaços são 

planos, cobertos de asfalto, cimento ou gravilha, sem possibilidade de subir e descer e de 

usufruir de áreas de sombra e sol), apresentam poucos estímulos para o desenvolvimento 

cognitivo (ausência de materiais que permitam transformar o espaço) e oferecem reduzidas 

oportunidades para a interação espontânea das crianças com elementos naturais, 

disponibilizando maioritariamente equipamentos direcionados para o desenvolvimento 

físico e motor. 

Em linha com Olsen e Smith (2017), podemos considerar que a promoção de práticas 

educativas de qualidade no espaço exterior está dependente de uma multiplicidade de 

fatores, que não se esgota na existência de um enquadramento político e normativo 

adequado. “It should involve a process where decisions are made concerning multiple 

factors such as the users (children, educators, and families), outdoor play regulations, early 

childhood best practices, financial resources available, and agency standards and 
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requirements” (Olsen & Smith, 2017, p. 1057). Não obstante a importância de políticas, 

normas e orientações específicas para o espaço exterior (cf. Capítulo 4), a análise da 

realidade revela, muitas vezes, fenómenos de contradição, deturpação ou desvalorização 

daquilo que é preconizado pelas políticas (nacionais ou institucionais). Nos relatórios 

produzidos pela Inspeção-Geral de Educação e Ciência, sobre Jardins de Infância da Rede 

Privada – Instituições Particulares de Solidariedade Social (2016, 2018) expressam-se 

alguns destes problemas de (des)articulação, percebendo-se, por exemplo, que em muitos 

contextos de educação pré-escolar avaliados, os principais documentos de orientação 

pedagógica, como as OCEPE, as circulares e os textos de apoio, não são tidos como 

referência para o planeamento da ação, sua concretização e avaliação. As práticas 

desenvolvidas evidenciam fragilidades relacionadas com o respeito pela individualidade, 

iniciativa e participação da criança, com a articulação entre áreas de conteúdo e com a 

organização do espaço em função de critérios de qualidade, variedade e funcionalidade. 

Paralelamente, Thornburn e Allison (2010, 2013) apontam também para falhas na 

implementação dos Curriculum for Excellence (Learning and Teaching Scotland, 2008) e 

Curriculum for Excellence throuhgh Outdoor Learning (Learning and Teaching Scotland, 

2010), mostrando que a preocupação política com a utilização do espaço exterior no 

processo de ensino e aprendizagem nem sempre encontra a tradução desejada ao nível 

das práticas educativas. De acordo com as investigações realizadas, apesar de existir uma 

atitude de valorização do potencial pedagógico das experiências ao ar livre entre diferentes 

atores educativos, as práticas dos profissionais tendem a permanecer inalteradas, sem que 

se explore o potencial do espaço exterior de forma integrada com o currículo escolar. 

A compreensão desta aparente incongruência entre políticas, discursos e práticas 

constitui-se como uma dimensão crucial nesta tese. Ao reconhecermos a existência de 

diferentes “versões” sobre o modo como os espaços são utilizados, atendendo a dinâmicas 

específicas relacionadas com o funcionamento de cada contexto educativo, tornar-se-á 

possível aceder a uma visão mais completa, ainda que complexa, sobre o lugar que o 

brincar ao ar livre ocupa no seio da organização. Neste sentido, recorremos às perspetivas 

teóricas da ambiguidade para melhor compreender as possíveis contradições existentes 

em torno dos espaços exteriores, analisando conceitos como a articulação débil de Weick 

(1976) e a hipocrisia organizada de Brunsson (Brunsson, 2006a)13. 

                                                

13 Foram também tidos em conta outros autores, como Cohen, March e Olsen (1972) e o modelo de caixote do 
lixo (garbage can), Abrahamson e Baumard (2008) e as fachadas organizacionais, Lima (2001) e o 
funcionamento díptico da escola, que enriqueceram a reflexão, embora não tenham sido explorados de forma 
tão detalhada. 
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5.1 O suporte da perspetiva organizacional da ambiguidade 

Rejeitando uma visão organizacional ligada a processos lógicos e sequenciais, em 

que as intenções ditam as ações, o trabalho é organizado de forma racional e as soluções 

surgem a partir da identificação concreta dos problemas, Weick (1976) apresenta uma 

conceção divergente sobre o funcionamento dos contextos educativos, pautada por 

dinâmicas de flexibilidade, autonomia e responsividade entre as diferentes partes da 

organização. Nesta perspetiva, os contextos educativos podem ser descritos como 

sistemas debilmente articulados (loosely coupled systems), em que cada componente do 

sistema possui uma identidade própria e atua de forma relativamente independente, apesar 

de manter uma atitude responsiva face ao todo (Orton & Weick, 1990). Esta articulação 

débil pode expressar-se a diferentes níveis (e.g. entre indivíduos, níveis hierárquicos, 

ideias, atividades, intenções e ações) e ter origem na incerteza ou ambiguidade entre 

meios e fins (e.g. desconhecimento dos profissionais sobre os motivos que justificam o 

investimento em práticas educativas ao ar livre), na existência de um ambiente externo 

fragmentado (e.g. pressão para o desenvolvimento de atividades de brincar ao ar livre 

percebidas como incompatíveis com as responsabilidades relacionadas com a 

concretização de objetivos curriculares) e/ou na existência de um ambiente interno 

fragmentado (e.g. formação sobre práticas educativas ao ar livre apenas direcionadas para 

os profissionais de jardim de infância, sem envolver os profissionais de creche ou as 

chefias) (Orton & Weick, 1990). Desta forma, a ação pode ser contrária aos planos, basear-

se em objetivos múltiplos, romper com regras estabelecidas e/ou contribuir para a 

aplicação desigual de políticas (Fusarelli, 2002). Em linha com o modelo caixote do lixo 

(garbage can), apresentado por Cohen, March e Olsen (1972), o processo de tomada de 

decisão resulta da interação variável entre problemas, soluções, participantes e 

oportunidades de escolha, não obedecendo a princípios de lógica e sequencialidade, em 

que “choice opportunities lead first to the generation of decision alternatives, then to a 

examination of their consequences, then to an evaluation of those consequences in terms 

of objectives, and finally to a decision” (M. Cohen et al., 1972, p. 2). 

Através do funcionamento debilmente articulado entre os diferentes subsistemas, a 

organização educativa consegue conciliar múltiplas pressões e expectativas que recaem 

sobre si, mobilizando áreas específicas para responder às diferentes solicitações, sem ter 

de proceder a mudanças no seu funcionamento global. Desta forma, promove-se a 

estabilidade e a adaptabilidade da organização em situações de crise, durante as quais 

importa minimizar problemas de contágio entre subsistemas. Contudo, esta resistência à 

mudança também poderá ser prejudicial, dificultando a implementação de transformações 
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necessárias para a sustentabilidade da organização (e.g. adoção de uma nova abordagem 

educativa). 

Brunsson (2006a) descreve esta aparente desconexão entre sistemas como uma 

hipocrisia organizada, concetualizando assim a possibilidade de as “organizações poderem 

falar num sentido, decidir noutro e atuar num terceiro nível” (Brunsson, 2006a), enquanto 

procuram preservar a sua legitimidade e gerir potenciais conflitos internos e externos. 

Neste sentido, os discursos, as decisões e os produtos são instrumentos mutuamente 

independentes e apresentam inconsistências entre si, sendo necessário um determinado 

nível de hipocrisia para dar sentido e coerência ao funcionamento organizacional. No tema 

em análise, por exemplo, a hipocrisia poderá estar latente na forma como os profissionais 

defendem a adoção de práticas valorizadoras dos espaços exteriores para responderem 

positivamente às intenções manifestadas pelas chefias ou às orientações estipuladas nos 

seus documentos reguladores (e.g. projeto educativo), sem chegarem a introduzir 

mudanças efetivas nas suas práticas pedagógicas. 

Na perspetiva de Brunsson (2006a), as organizações educativas conciliam modos de 

funcionamento orientados para a ação e para a política, adequando a abordagem a 

implementar em função do tipo de assuntos, ambientes e/ou unidades organizacionais. A 

organização para a ação pauta-se pela racionalidade, coerência e partilha de valores entre 

membros, em que uma forte ideologia institucional minimiza as alternativas de ação e 

permite que as intenções conduzam a ações concretas. A organização política congrega 

diferentes ideologias e interesses, privilegia a discussão e o conflito entre os membros, 

tendo como resultado principal o discurso ideológico. A presença destes dois modos de 

funcionamento remete para o carácter díptico da escola, em que a organização política 

permite proteger uma imagem institucional de confiança e credibilidade, baseada em 

discursos e decisões que respondem a exigências e a expectativas; e a organização para 

a ação obedece a um funcionamento burocrático e hierarquizado, em que os processos de 

tomada de decisão e ação seguem princípios de racionalidade e sequencialidade lógica 

(Lima, 2001). 

Contudo, a hipocrisia não deve ser interpretada como um modo de funcionamento 

moralmente incorreto, uma vez que oferece margens de liberdade para refletir, planear e 

agir que dificilmente seriam possíveis num quadro de absoluta objetividade, transparência 

e racionalidade. A gestão da hipocrisia no contexto organizacional permite encontrar 

soluções para as múltiplas exigências do meio e facilitar planos de ação em torno de 

valores e iniciativas mais complexas do que aquelas que acontecem na realidade 

(Brunsson, 2006a; Cho, Laine, Roberts, & Rodrigue, 2015). De acordo com Abrahamson e 
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Baumard (2008), podemos assumir que a hipocrisia e as respetivas fachadas 

organizacionais (fachada da racionalidade, progressão e reputação14) que se desenvolvem 

em torno de discursos, decisões e ações constituem-se como alavancas para a progressão 

e melhoria da organização. As fachadas organizacionais facilitam a experimentação de 

diferentes modos de atuação, sem exigirem uma exposição excessiva da organização em 

situações de fracasso ou erro; permitem a interação espontânea entre elementos que 

formalmente poderia não acontecer; potenciam uma maior liberdade de ação para os 

atores organizacionais; e mantêm ativo o interesse e a imagem da organização junto de 

diferentes intervenientes externos e internos. Com efeito, “[s]e as ações presentes apenas 

satisfazem algumas exigências, é possível falarmos sobre ações futuras que irão satisfazer 

as exigências não satisfeitas. A promessa de melhorias é uma forma de lidar com as 

inconsistências” (Brunsson, 2006a, p. 205). Nesta linha de pensamento, as discrepâncias 

entre discursos e ações podem ser entendidas como oportunidades para descobrir novas 

soluções, moldando a perceção existente sobre a realidade (L. T. Christensen, Morsing, & 

Thyssen, 2013). No entanto, importa referir que a hipocrisia nunca poderá ser uma 

estratégia explícita, funcionando no plano político como uma dimensão que interessa 

manter (garantindo a motivação dos diferentes atores para alcançar os ideais que ainda 

não foram concretizados) e, paradoxalmente, diminuir (através de iniciativas que mostrem 

que os discursos e aspirações são relevantes) (Brunsson, 2006b). 

 

 

5.2 A (des)articulação nos documentos institucionais: projeto educativo, plano 

de atividades e regulamento interno 

A ação pedagógica nos contextos educativos portugueses está enquadrada em 

documentos produzidos pela própria escola, que possuem propósitos e formatos diversos. 

Salvaguardando-se a existência de especificidades inerentes a cada modelo de 

organização, entre as principais fontes reguladoras da ação destaca-se o projeto 

educativo, o plano anual de atividades e o regulamento interno. Estes contribuem para a 

formalização dos processos internos e conferem um maior grau de legitimidade ao trabalho 

desenvolvido pela instituição educativa (Costa, 2007).  

                                                

14 A fachada da racionalidade remete para a justificação das técnicas e ações de acordo com procedimentos 
normativos estabelecidos. A fachada da progressão expõe intenções de melhoria, maior eficiência e qualidade 
nos serviços/produtos. A fachada da reputação apresenta resultados e símbolos que mantêm a imagem da 
organização (Abrahamson & Baumard, 2008). 
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O projeto educativo afirma-se com o Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro15, em 

que é apresentado genericamente como um instrumento importante para a concretização 

da autonomia da escola. Desde então, sucessivos debates, orientações e normativos 

legais têm relacionado o projeto educativo com o processo de descentralização do modelo 

de gestão escolar, atribuindo-se um papel de relevo a este documento para a construção 

de uma identidade organizacional e para o desenvolvimento de uma ação educativa 

concertada. No Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho (atualmente em vigor), o projeto 

educativo é definido como “o documento que consagra a orientação educativa do 

agrupamento de escolas ou da escola não agrupada”, “no qual se explicitam os princípios, 

os valores, as metas e as estratégias segundo os quais o agrupamento de escolas ou 

escola não agrupada se propõe cumprir a sua função educativa” (Decreto-Lei n.º 137/2012, 

de 2 de julho, p. 3351)16. Neste sentido, o projeto educativo deverá fornecer orientações 

nos domínios pedagógico (e.g. fundamentação dos métodos de ensino utilizados), político 

(e.g. exercício do poder, promoção da participação e democracia) e organizacional (e.g. 

gestão dos processos, definição de metas e indicadores de qualidade), contribuindo para 

a melhoria das organizações escolares (Costa, 2007). 

Não obstante a sua afirmação e valorização nos documentos políticos, a história do 

projeto educativo pauta-se por episódios sucessivos de desarticulação político-normativa. 

Entre diferentes produções legislativas, por vezes contraditórias ou vazias de sentido 

prático, o carácter estratégico e orientador do projeto educativo esvanece-se e a sua 

                                                

15 O Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro faz referência ao projeto educativo na escola pública, relacionando-
o com dimensões ligadas à administração e gestão escolar. Tem como público-alvo principal as escolas oficiais 
do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, sendo que a inclusão da educação pré-escolar surge 
mais tarde, com o Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio. Ainda, no Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de novembro, 
que aprova o estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, é também feita referência ao projeto educativo, como 
uma possibilidade a adotar por cada escola. 

16 Nos contextos de creche é adotada a terminologia de projeto pedagógico que, à semelhança do projeto 
educativo, serve como instrumento de planeamento e acompanhamento das atividades desenvolvidas na 
creche. No projeto pedagógico deve constar o “plano de actividades sociopedagógicas que contempla as ações 
educativas promotoras do desenvolvimento global das crianças, nomeadamente motor, cognitivo, pessoal, 
emocional e social”, bem como o “plano de informação que integra um conjunto de ações de sensibilização das 
famílias na área da parentalidade” (Portaria n.º 262/2011). 

Ainda, na Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007, divulgada pela Direção-Geral de Inovação e de Desenvolvimento 
Curricular, em articulação com as Direções Regionais de Educação e com a Inspeção-Geral de Educação, é 
feita referência a outros dois instrumentos de apoio à organização e gestão do currículo em educação pré-
escolar, que se devem articular com o projeto educativo: o projeto curricular de estabelecimento/escola 
(“documento que define as estratégias de desenvolvimento do currículo, visando adequá-lo ao contexto de 
cada estabelecimento/escola ou de Agrupamento e integrado no respectivo Projecto Educativo”) e o projecto 
curricular de grupo/turma (“documento que define as estratégias de concretização e de desenvolvimento das 
orientações curriculares para a educação pré́-escolar, e do Projecto Curricular de Estabelecimento/Escola, 
visando adequá-lo ao contexto de cada grupo/turma”). 

A adoção de múltiplas terminologias e a possível sobreposição de documentos entre aqueles que se destinam 
só aos estabelecimentos de ensino ou ao agrupamento, ao grupo ou à escola, à creche ou ao jardim de infância, 
induz um ambiente de caos burocrático que prejudica o sentido útil e orientador destes instrumentos. 
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elaboração torna-se numa obrigação formal ou procedimento instituído, que é concretizada 

pela maioria dos contextos sem a necessária reflexão e apropriação por parte dos seus 

principais intervenientes (Castro, 2010; Costa, 2007). Assim, verificam-se muitas vezes 

situações de infidelidade normativa ou de hipocrisia organizada face ao prescrito, existindo 

uma articulação débil entre as intenções do documento formal e as ações concretizadas 

(Castro, 2010; Costa, 2007; Lima, 1998). Em linha com Costa (2003), o projeto educativo 

poderá assumir-se como um artefacto organizacional, que apenas aparenta eficiência, que 

não segue uma causalidade linear ou racional e cujo conteúdo não tem uma dimensão 

prioritária, funcionando para legitimar expectativas sociais e pretensões político-

normativas. Este carácter simbólico do projeto educativo foi encontrado por Afonso, 

Estêvão e Castro (1999) na análise dos documentos produzidos por contextos escolares 

participantes na implementação do modelo de gestão escolar introduzido pelo Decreto-lei 

n.º 172/91, de 10 de maio. Entre as principais conclusões obtidas, Afonso, Estêvão e 

Castro (1999) referem que os projetos educativos analisados não apresentam um carácter 

globalizante, não definem claramente valores, necessidades e objetivos estratégicos 

articulados e não explicitam o processo de elaboração e a participação de diferentes 

intervenientes, servindo primordialmente para proteger a estrutura formal das organizações 

educativas. 

Por sua vez, o plano anual de atividades constitui-se como um documento de 

planeamento que, tendo por base o projeto educativo, define os objetivos, as formas de 

organização e de programação das atividades, procedendo à identificação dos recursos 

necessários à sua execução (Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho). No estudo 

supracitado de Afonso, Estêvão e Castro (1999), os planos de atividades analisados 

mostraram uma grande ênfase em atividades de complemento curricular, encontrando-se 

em menor número iniciativas amplas, mobilizadoras de diferentes áreas da organização 

escolar. Ainda, a projeção para o futuro nem sempre está evidente nestes documentos, 

verificando-se a integração de objetivos e atividades já desenvolvidas, com o intuito de 

justificar o trabalho desenvolvido. Assim, estes planos nem sempre apresentam um 

carácter inovador ou prospetivo sobre o trabalho a desenvolver, dando continuidade às 

orientações ambíguas produzidas pelo projeto educativo. 

O regulamento interno surge legislado como documento estruturador do 

funcionamento da escola, “de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das 

estruturas de orientação e dos serviços administrativos, técnicos e técnico-pedagógicos, 

bem como os direitos e os deveres dos membros da comunidade escolar” (Decreto-Lei n.º 
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137/2012, de 2 de julho)17. Neste âmbito, Afonso, Estêvão e Castro (1999) destacam o 

maior desenvolvimento textual em torno dos deveres dos alunos e dos funcionários, por 

comparação aos seus direitos e às responsabilidades atribuídas a outros atores 

educativos. Para os investigadores, “a formulação encontrada para a expressão dos 

direitos e deveres denota, com frequência, relações de poder hierarquizadas entre 

professores e alunos”. 

Em suma, os projetos educativos, planos de atividades e os regulamentos internos 

desenvolvidos pelas organizações escolares constituem-se como documentos fortemente 

politizados, que servem como instrumentos importantes no plano da organização da ação. 

Através destes, a organização escolar constrói uma imagem de solidez e racionalidade, 

que lhe permite enquadrar e justificar a sua ação, mesmo que esta siga outras lógicas de 

concretização. Seguindo a argumentação apresentada por Meyer e Rowan (1992), estes 

documentos podem ser entendidos como mecanismos de certificação da própria escola 

que, muitas vezes, descura os processos de instrução para fazer cumprir mitos e 

cerimónias de legitimação. Seguindo a perspetiva apresentada por Lima (1998), podemos 

considerar que, apesar de a escola aparentar um modo de funcionamento pautado pelo 

planeamento rigoroso da ação, construindo-se um discurso político-normativo em torno de 

conceitos como eficácia, eficiência e competitividade, encontra-se, por vezes, uma 

realidade bem diferente, na qual impera a retórica da racionalidade, ambiguidades e 

desconexões, procurando-se argumentos após a tomada de decisões.

                                                

17 Nos contextos de creche, o “regulamento interno define as regras e os princípios específicos do 
funcionamento da creche e deve ser elaborado de acordo com a legislação em vigor” (Portaria n.º 262/2011). 
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6. O nosso modelo de análise à luz dos referenciais teóricos da ambiguidade 

Partindo de uma compreensão dos contextos educativos como sistemas debilmente 

articulados, em que a hipocrisia organizada permite a coexistência de diferentes discursos, 

planos e ações em torno do mesmo objeto, neste trabalho de investigação optámos por 

realizar uma análise dos espaços exteriores em contextos de educação de infância através 

das seguintes dimensões: 

• Os documentos internos e reguladores da ação nos contextos educativos 

(e.g. projetos educativos, regulamentos internos, planos de atividades), onde 

se poderão encontrar as opções estratégicas definidas para os espaços e 

atividades ao ar livre; 

• Os discursos dos profissionais sobre as práticas de utilização do exterior e a 

sua valorização no processo de desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças; 

• O espaço exterior per se, atendendo ao seu modo de organização e aos 

recursos existentes nos contextos. 

Cada dimensão oferece uma porta de entrada para a leitura da realidade que não 

sonega a pertinência de outras variáveis. Sob uma perspetiva de articulação débil, procura-

se uma conceção plural e complexa sobre as práticas de utilização e organização dos 

espaços exteriores, que exige a adoção de diferentes perspetivas sobre o problema, para 

além daquilo que aparenta ser mais evidente no funcionamento da organização (Weick, 

1976). 

By definition, if one goes into an organization and watches which parts affect 

which other parts, he or she will see the tightly coupled parts and the parts that 

vary the most. Those parts which vary slightly, infrequently, and periodically will 

be less visible (Weick, 1976, p. 9). 

Através das três dimensões de análise (documentos institucionais; discursos dos 

profissionais; modo de organização do espaço exterior) foram equacionados cenários 

hipotéticos sobre o funcionamento organizacional, a partir dos quais se pretendem explorar 

possíveis (des)articulações em torno de discursos e práticas relacionadas com os espaços 

exteriores.  

A conceção destes cenários baseou-se numa lógica dicotómica, com o intuito de 

evidenciar possíveis contributos positivos ou negativos de cada dimensão para a promoção 

de práticas pedagógicas ao ar livre. Neste sentido, construímos dois cenários para cada 
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dimensão, que devem ser percebidos como concetualizações abstractas da realidade 

(genérica e in extremis). Tendo como principal função facilitar a compreensão do objeto de 

estudo, os cenários desenvolvidos para cada dimensão não esgotam as múltiplas 

variações possíveis, existindo assim um espectro de análise bastante mais vasto do que 

aquele que se apresenta. Num paralelismo com o espectro eletromagnético, imagine-se 

que os cenários apresentados se equiparam às ondas que constituem o campo relativo à 

luz (visível através do olho humano), mas que existem outras formas de radiação, com 

frequências mais baixas ou altas, que também podem ser estudadas. Dada a natureza 

desta investigação, não seria viável fornecer descrições suficientemente detalhadas que 

comportassem todas as nuances que cada dimensão pode apresentar, enfatizando-se 

assim a adoção de um pensamento flexível e crítico, como crivo para a leitura da realidade. 

 

 

6.1 Das três dimensões de análise aos seis cenários sobre os espaços 

exteriores em contextos de educação de infância 

Com base no estado da arte apresentado, nesta secção apresentamos os cenários 

que construímos, explicitando a sua função de alavanca para a elaboração de imagens 

concetuais representativas de diferentes modos de integração dos espaços exteriores nos 

contextos educativos (cf. Figura 5). Estes cenários focam-se nas três dimensões de análise 

selecionadas nesta investigação – documentos institucionais, discursos sobre as práticas 

e modo de organização dos espaços exteriores – e, como referido previamente, assumem 

um carácter geral e potencial, não se tratando de “propostas que direta e imediatamente 

projectem acções, apontem ou prescrevam soluções específicas de organização e de 

administração” (Lima, 2001, p. 98). 
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Figura 5 – Cenários para a integração dos espaços exteriores em contextos educativos 

 

Cenário 1 – Documentos reguladores da ação educativa promotores de 

espaços e atividades ao ar livre 

A utilização dos espaços ao ar livre surge enquadrada no projeto educativo através 

de princípios, objetivos e/ou estratégias. A intervenção pedagógica no espaço exterior está 

devidamente fundamentada, explicitando-se a influência do brincar ao ar livre para a 

aprendizagem e o desenvolvimento. A descrição dos espaços de atuação da criança 

abrange ambientes interiores e exteriores, apresentando-se uma visão articulada da oferta 

educativa proporcionada nestes contextos. Desta forma, a utilização do espaço exterior 

está concebida como parte integrante da rotina diária da criança, não tendo um valor 

secundário em relação às atividades de sala. Tanto para os espaços interiores, como para 

os exteriores, são estabelecidos objetivos concretos relacionados com as oportunidades 

de brincar e com a resposta às necessidades das crianças.  

No plano de atividades, a utilização do espaço exterior está prevista em projetos 

transversais a diferentes grupos de crianças e profissionais. A exploração de temas 
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relacionados com o meio natural ou com a comunidade ocorre através de iniciativas de 

natureza diversa, sugeridas pelos adultos, crianças e famílias, sendo também dado espaço 

para o brincar livre. 

As exigências relacionadas com a manutenção e organização do espaço estão 

previstas no regulamento interno e são partilhadas entre profissionais, crianças, pais e 

outros elementos da comunidade. Os processos de avaliação, planeamento e intervenção 

no espaço exterior envolvem preocupações relacionadas com a segurança, higiene e 

qualidade da oferta educativa e ocorrem com uma frequência estipulada internamente. 

 

 

Cenário 2 - Documentos reguladores da ação educativa omissos sobre os 

espaços e atividades ao ar livre 

A utilização dos espaços ao ar livre não está enquadrada nos princípios/objetivos 

educativos que constam no projeto educativo e que devem orientar a ação pedagógica. 

Pontualmente, podem surgir referências relacionadas com o meio natural ou com a 

exploração da comunidade, no entanto, estas alusões assumem contornos vagos e 

generalistas, sem uma articulação explícita com pressupostos pedagógicos de valorização 

do brincar ao ar livre. A descrição dos espaços de atuação da criança desenvolve-se, 

maioritariamente, em torno da sala de atividades e de outras áreas de interior, onde 

decorrem momentos de rotina diária (e.g. refeições, higiene). Não se apresenta uma 

análise detalhada e/ ou uma avaliação da oferta educativa existente no exterior. 

No plano de atividades, as iniciativas que revelam uma ligação com o espaço exterior 

são escassas, associando-se normalmente a períodos festivos. As atividades realizadas 

no exterior têm frequentemente um carácter estruturado, orientado pelo adulto, em que a 

criança tem pouca liberdade para explorar ou desenvolver brincadeiras de forma 

autónoma. 

Ao nível do regulamento interno, estão omissos aspetos relacionados com a 

manutenção e organização dos espaços exteriores, não sendo explícita a atribuição de 

responsabilidades relacionadas com cuidar e preservar. Quando surge alguma referência 

ao espaço exterior, destacam-se questões de segurança, não sendo evidentes 

preocupações pedagógicas no modo de organização do espaço. 
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Cenário 3 - Discursos dos profissionais reveladores de práticas pedagógicas 

ao ar livre 

O brincar nos espaços exteriores é descrito como benéfico para o desenvolvimento 

e para a aprendizagem das crianças, com referência aos domínios cognitivo, físico, social 

e emocional. Os profissionais revelam uma compreensão alargada sobre a importância do 

brincar ao ar livre, apresentando justificações que vão para além de referências 

corriqueiras relacionadas com o “gastar energia” ou “esticar as pernas”. Os profissionais 

são capazes de justificar os seus argumentos à luz de documentos orientadores da ação 

educativa, como o projeto educativo da instituição ou os normativos nacionais para a 

educação de infância. 

Neste contexto, assume-se a necessidade de uma intervenção pedagógica durante 

o brincar no exterior (à semelhança do que acontece na sala de atividades), em que o 

adulto tem um papel de facilitador das aprendizagens, envolvendo-se ou distanciando-se 

do brincar sempre que se revele pertinente. A partir do conhecimento adquirido sobre cada 

criança, o adulto poderá apresentar desafios que promovam a superação de limites, 

fazendo assim uma gestão flexível do risco. 

No que se refere à integração das experiências ao ar livre na rotina do contexto 

educativo, os profissionais permitem a circulação livre das crianças entre espaços (e.g. 

interior e o exterior; diferentes zonas no exterior) e criam oportunidades para uma utilização 

regular e prolongada do exterior. Neste período, a criança tem a possibilidade de 

desenvolver os seus próprios projetos, decidindo autonomamente o que fazer, com quem 

e de que forma, a partir dos estímulos existentes. Procuram-se também estabelecer pontes 

de ligação entre as experiências vividas ao ar livre e as atividades desenvolvidas na sala 

(e.g. pesquisas, leituras ou explorações de materiais relacionadas com descobertas feitas 

no exterior), no sentido de garantir a coerência e a articulação entre ambientes educativos. 

Sobre os processos de planeamento e organização da oferta educativa no exterior, 

os profissionais procuram responder aos principais interesses e necessidades das 

crianças, desenvolvendo iniciativas de melhoria dos espaços assentes no trabalho de 

equipa e no envolvimento das próprias crianças e suas famílias. É feita referência à 

preocupação de disponibilizar materiais soltos e elementos naturais, que introduzam 

diversidade e complexidade no brincar. Os profissionais conhecem as principais forças e 

fraquezas do espaço e contribuem para a sua manutenção. Para além dos espaços 

existentes no contexto educativo, são também utilizados recursos da comunidade, com o 

intuito de diversificar as experiências ao ar livre. 
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Cenário 4 - Discursos dos profissionais reveladores de práticas centradas no 

interior 

A importância do brincar no exterior é referida pelos profissionais, no entanto, são 

apresentadas justificações frágeis ou pouco sustentadas para esta afirmação. Os 

profissionais recorrem a ideias genéricas, como “faz bem” ou “eles ficam muito contentes”, 

sem que seja dada ênfase a argumentos de base mais teórica ou concetual, relacionados 

com o desenvolvimento e aprendizagem infantil. 

A insipiência das explicações é congruente com práticas de utilização dos espaços 

em formato de intervalo, em que o tempo passado no exterior é curto, direcionado a todas 

as crianças e imposto pelo adulto. Durante este período, a principal preocupação do 

profissional centra-se na vigilância e garantia da segurança das crianças, circunscrevendo-

se a intervenção pedagógica à sala de atividades. Neste cenário, os profissionais podem 

relatar utilizações esporádicas do espaço, identificando obstáculos relacionados com a 

necessidade de cumprir metas curriculares, condições atmosféricas adversas (e.g. muito 

calor ou muito frio), espaços sem condições de segurança, oposição dos pais, entre outros. 

Sendo um espaço menos valorizado ou utilizado na ação educativa, as tarefas de 

planeamento e organização dos materiais e estruturas ocorrem de forma pontual, 

associadas a atividades concretas, orientadas e estruturadas pelo adulto (e.g. tarefas de 

psicomotricidade). Ainda que muitas vezes sejam identificados possíveis aspetos a 

melhorar na oferta educativa existente, os profissionais atribuem a responsabilidade de 

intervenção a agentes ou entidades externas (e.g. direção do agrupamento, autarquia), 

considerando não dispor dos recursos necessários para proceder às mudanças desejadas.  

Paralelamente, a utilização dos espaços da comunidade ocorre de forma muito 

esporádica, associando-se a situações festivas ou a atividades pontuais, relacionadas, por 

exemplo, com a exploração das mudanças atmosféricas. 

No que se refere ao enquadramento dos espaços exteriores nos documentos 

reguladores da ação educativa, verifica-se um desconhecimento significativo por parte dos 

profissionais sobre o tipo de orientações existentes a nível nacional. Dentro da instituição, 

a reflexão e a intervenção em equipa, em torno das oportunidades para brincar ao ar livre 

é inexistente ou muito reduzida. 

 

 

Cenário 5 – Organização rica e diversificada dos espaços exteriores 

Os espaços exteriores apresentam condições de segurança e salubridade, 

potenciando um ambiente calmo e acolhedor. O espaço é constituído por diferentes 
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superfícies e topografias, zonas amplas, onde são facilitadas atividades em grande grupo, 

e zonas resguardadas, onde surgem esconderijos e interações mais próximas entre pares. 

Ainda, existem estruturas, materiais soltos e elementos naturais potenciadores de 

diferentes tipos de brincar e em quantidade suficiente para o número de utilizadores. O 

espaço dispõe de zonas de arrumação funcionais, que podem ser acedidas livremente 

pelas crianças. A boa integração entre áreas e equipamentos oferece um aspeto natural e 

harmonioso ao espaço, optando-se pela criação de sombras através de árvores, pela 

construção de estruturas com madeira e pela utilização de cores suaves na decoração. 

As crianças podem circular livremente pelas diferentes áreas, só sendo vedado o 

acesso a zonas que ofereçam perigos claros. Para facilitar a movimentação entre zonas 

de forma tranquila são definidas áreas de circulação amplas, que também podem ser 

utilizadas por brinquedos com rodas. O espaço oferece desafios adequados a diferentes 

níveis de desenvolvimento e as crianças têm a possibilidade de transformar o meio, no 

sentido de criar novos estímulos para o brincar. 

 

 

Cenário 6 – Organização pobre e monótona dos espaços exteriores 

Os espaços exteriores seguem um formato de “parque infantil”, adotando um modelo 

de organização estandardizado e centrado em estruturas multifunções, orientadas para a 

promoção da atividade física (e.g. escorrega, baloiço, barras, parede de escalada). Para 

além destas estruturas de atratividade efémera, não se verificam outros desafios no 

espaço. A superfície predominante é o piso de borracha ou o cimento e não existem 

variações no terreno. Os objetos soltos e os elementos naturais são escassos ou 

inexistentes, não sendo possível a exploração de elementos como água, solo, folhas, entre 

outros, ou a realização de construções, como esconderijos. Entre os reduzidos elementos 

disponíveis para brincar, destacam-se os equipamentos relacionados com a motricidade, 

como pinos, andas, arcos, bolas, triciclos, trotinetes, etc. A utilização dominante dos 

triciclos em extensas áreas do espaço cria problemas de circulação e constitui-se como 

um obstáculo para o desenvolvimento de outras atividades. Ainda, o acesso aos materiais 

de brincar é controlado pelo adulto e os espaços de arrumação são desadequados na sua 

dimensão e funcionalidade. 

Quando o contexto dispõe de diferentes espaços ao ar livre, a criança não tem 

liberdade para circular autonomamente entre zonas. O espaço utilizado pelas crianças é 

normalmente escolhido pelo adulto, mediante critérios relacionados com o controlo e a 

vigilância. 
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Por último, os espaços oferecem reduzidas zonas de sombra e transmitem um aspeto 

artificial, criado pela utilização predominante de estruturas e materiais de plástico. 

 

 

6.2 Das dimensões de análise e seus cenários às imagens sobre os espaços 

exteriores 

A descrição destes seis cenários focados nos documentos reguladores, nos 

discursos dos profissionais e nos modos de organização do espaço contribui para a 

reflexão em torno das conceções e práticas existentes sobre os ambientes educativos ao 

ar livre, podendo assumir-se como uma primeira etapa para o desenvolvimento de uma 

compreensão multifacetada sobre a realidade em estudo. No entanto, importa elevar o 

processo de análise a patamares de maior complexidade, considerando possíveis relações 

que se estabelecem entre estas variáveis. 

Através da análise combinada entre os cenários emergentes, construímos oito 

imagens concetuais representativas de modelos de integração dos espaços exteriores na 

dinâmica educativa. Estas imagens transmitem níveis de articulação distintos entre 

documentos, discursos e modos de organização, apontando assim para visões sobre o 

espaço exterior como ex-líbris, vazio, ambição, fragilidade, retórica, improviso, recreio ou 

moldura nos contextos educativos. Atente-se à Figura 6 em que, esgotando-se as 

possibilidades combinatórias dos diferentes cenários, se pretende descrever o processo 

de construção de cada imagem. De seguida, cada uma delas é apresentada com maior 

detalhe. 

De acordo com Costa (1996), o recurso a imagens ou metáforas permite 

compreender a organização educativa sem subjugação a um enquadramento teórico rígido 

ou “espartilho conceptual” (p.16), que pode dificultar a análise. As imagens propostas não 

devem ser entendidas de forma compartimentada ou estanque, uma vez que retratam 

realidades em permanente transformação, permeáveis a múltiplas influências e 

agregadoras de diferentes forças, interesses e expectativas. Aquela que hoje se assume 

como a imagem que melhor descreve um determinado contexto educativo pode não 

subsistir ao longo do tempo (e.g. investimento na melhoria dos espaços exteriores) ou 

podem verificar-se situações em que a realidade educativa abarca mais do que uma 

imagem (e.g. dentro da mesma instituição, dinâmicas de funcionamento diferenciadas 

entre valências de creche e jardim de infância). 
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Figura 6 – Dos cenários às imagens sobre os espaços exteriores 

 

Ex-líbris 

A compreensão do espaço exterior como ex-líbris do contexto educativo resulta de 

uma articulação forte entre documentos reguladores, discursos e organização dos 

espaços. Nesta imagem, a valorização do potencial pedagógico do exterior é notória e 

transversal a diferentes domínios da organização educativa, podendo ser compreendida 

como uma dimensão de orgulho e dignificação. 

Resultando da combinação entre os cenários 1, 3 e 5, o espaço como ex-líbris 

funciona de acordo com orientações, princípios e valores organizacionais claros sobre o 

modo como o exterior deve ser entendido e explorado no contexto educativo. As intenções 

políticas têm uma ligação estreita com a prática, encontrando-se diferentes pontos de 

congruência entre aquilo que se deseja para a instituição e o tipo de ações desenvolvidas. 

Neste sentido, os profissionais revelam um conhecimento detalhado sobre os objetivos e 

procedimentos estabelecidos nos documentos internos, possuindo também noções 

teóricas sólidas sobre a importância do brincar ao ar livre para o desenvolvimento e a 

aprendizagem. 
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Os profissionais mostram-se satisfeitos e motivados com o trabalho desenvolvido 

com as crianças no exterior. A responsabilidade pedagógica em torno das experiências ao 

ar livre é entendida como uma dimensão crucial para a promoção de aprendizagens e são 

adotadas medidas que procuram a melhoria contínua da oferta educativa. Neste sentido, 

o adulto envolve-se diretamente no brincar ao ar livre ou assume um papel de observador, 

adequando a sua intervenção às necessidades de cada criança. 

A organização dos espaços em função de diferentes áreas e materiais é tida como 

prioridade, verificando-se medidas promotoras de funcionalidade, exploração e desafio. O 

espaço exterior apresenta uma identidade associada à organização, transmitindo uma 

mensagem clara sobre a abordagem educativa defendida. Globalmente, as práticas 

desenvolvidas em torno dos espaços exteriores têm subjacentes princípios de respeito, 

confiança e promoção da autonomia na criança. 

 

 

Vazio 

Quando o potencial pedagógico do brincar ao ar livre não emerge nem nos 

documentos reguladores, nem nos discursos dos profissionais e os espaços existentes 

apresentam uma configuração pouco estimulante para a aprendizagem e para o 

desenvolvimento infantil (combinação dos cenários 2, 4 e 6), podemos considerar que o 

exterior se assume como um ambiente vazio de significado para o contexto educativo e 

seus profissionais. 

Assim, a ação educativa ocorre preferencialmente na sala de atividades, reduzindo-

se o tempo passado no exterior a períodos para “libertar energias”, em que crianças e 

adultos podem fazer um “intervalo” do trabalho desenvolvido em sala. Este tipo de práticas 

remete para uma compreensão restrita sobre o processo de aprendizagem, em que se 

sobrevalorizam tarefas orientadas e controladas pelo adulto e se ignoram variáveis 

relacionadas com a motivação e curiosidade das crianças em conhecer e agir sobre o meio 

que as rodeia. Num paralelismo com a imagem de vazio sobre o exterior pode ser feita 

referência à ideia de clausura propiciada por práticas focadas no interior, em que os 

profissionais não apresentam preocupações pedagógicas relacionadas com o 

planeamento e organização dos espaços ao ar livre. 

Encontra-se assim um espaço esvaziado de estruturas e materiais enriquecedores 

do brincar, com uma aparência árida e despersonalizada, em que a escassa oferta se 

circunscreve a elementos promotores da atividade física. 
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Ambição 

A representação do espaço exterior como ambição da organização enquadra uma 

afirmação do valor pedagógico das atividades ao ar livre ao nível dos documentos 

reguladores da ação educativa que, todavia, não se reflete nos discursos dos profissionais 

ou na qualidade da organização do espaço ao ar livre (combinação dos cenários 1, 4 e 6). 

Trata-se de uma ambição de natureza política, que pode ser motivada por diferentes 

fatores (e.g. resposta a pressões das chefias, interesse na criação de uma imagem 

diferenciadora da instituição) e que é transmitida através dos princípios educativos, 

objetivos e/ou atividades pensados para o contexto educativo.  

Nesta imagem, encontra-se uma contradição clara entre intenções e ações, que 

aponta para as dificuldades associadas à mudança de práticas educativas enraizadas, com 

as quais os profissionais se sentem mais confortáveis e seguros. A ambição ou vontade 

para desenvolver uma ação pedagógica ao ar livre pode até estar evidente nos próprios 

discursos dos educadores, como sendo algo que gostariam de fazer ou promover com 

maior frequência, no entanto, são referidos medos, obstáculos ou problemas, 

frequentemente associados à ausência de tempo e recursos, à necessidade responder às 

expectativas dos pais e de evitar as suas reclamações e à imposição de procedimentos 

definidos pelas chefias ou equipa de trabalho. 

No que se refere ao modo de organização dos espaços exteriores, apesar dos 

documentos orientadores estipularem procedimentos de manutenção e/ou intervenção 

pedagógica, verificam-se carências significativas na oferta disponibilizada. Os profissionais 

não promovem iniciativas de transformação dos espaços em função dos interesses das 

crianças, considerando, muitas vezes, que estes já respondem às necessidades ou que 

não são possíveis de transformar. 

 

 

Fragilidade 

A identificação do espaço exterior como fragilidade assinala a existência de uma 

articulação forte entre princípios e atitudes pedagógicas destacados pelos documentos 

reguladores e pelos profissionais, que não tem concretização ao nível da organização dos 

espaços (combinação dos cenários 1, 3 e 6). Isto é, aquilo que é enfatizado no plano dos 

documentos e dos discursos sobre a realidade parece não se refletir no tipo de 

oportunidades criadas pelos espaços ao ar livre, que se caracterizam por uma oferta pobre 

e monótona. 



 

 

92 Capítulo 6 

A falta de investimento no exterior permite uma reflexão orientada para diferentes 

fragilidades na dinâmica educativa. Por um lado, a aparente desarticulação entre intenções 

e oportunidades pode revelar modos de funcionamento ligados à desejabilidade social, em 

que se procura responder a pressões e expectativas que não se alinham verdadeiramente 

com as práticas desenvolvidas. Neste sentido, aquilo que é defendido pelos documentos e 

veiculado nos discursos dos profissionais pode servir para camuflar outro tipo de práticas, 

entendidas como menos “populares” e possivelmente mais centradas nos espaços 

interiores. Por outro lado, a dificuldade na concretização dos princípios teóricos defendidos 

pode resultar de constrangimentos relacionados com o próprio espaço (e.g. zona ao ar livre 

com uma área muito reduzida para o número de crianças que frequentam o contexto), com 

a existência de poucos recursos (e.g. dificuldades financeiras que não permitem um maior 

investimento na criação de condições de segurança e salubridade) ou com ameaças 

externas ao contexto (e.g. atos de vandalismo ou roubo). Neste quadro, os profissionais 

podem tentar contornar as limitações associadas aos espaços existentes na organização 

através da utilização de zonas da comunidade (e.g. jardins públicos, matas nacionais) ou 

de terrenos privados (e.g. campos agrícolas em pousio), procurando assim a concretização 

do potencial pedagógico inerente às experiências de brincar ao ar livre. 

 

 

Improviso 

A ausência a referências específicas sobre o valor dos espaços e atividades ao ar 

livre ao nível dos documentos reguladores da ação educativa pode favorecer um modo de 

atuação à base do improviso, em que o trabalho desenvolvido depende diretamente do 

modo como os profissionais percebem a importância dos espaços exteriores para a 

aprendizagem e desenvolvimento da criança, à parte da filosofia educativa adotada pela 

organização (combinação dos cenários 2, 3, 5). Os profissionais compreendem as 

potencialidades do brincar ao ar livre, atuando sobre o espaço de forma a proporcionar 

experiências de qualidade. Contudo, este investimento carece de uma estrutura de suporte 

que o torne menos vulnerável a possíveis constrangimentos (e.g. desconforto de 

elementos da equipa em relação ao trabalho realizado, queixas das famílias) ou mudanças 

na dinâmica da organização (e.g. entrada/saída de profissionais no contexto educativo). A 

valorização das práticas pedagógicas ao ar livre através dos documentos reguladores da 

ação tem como importante função informar os diferentes agentes educativos sobre as 

linhas de ação da organização, servindo também como instrumento de apoio em momentos 

de crise, quando é necessário justificar as ações desenvolvidas e afirmar os valores e 
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princípios da organização. Neste sentido, se a elaboração dos documentos orientadores 

envolver a participação de diferentes atores educativos e se nestes estiver explícito o valor 

pedagógico do exterior, que fundamenta práticas e atividades, a ação dos profissionais 

ganhará mais força e enquadramento, conseguindo resistir e adaptar-se a diferentes 

solicitações.  

Ao contrário da imagem do espaço como ex-líbris, em que o trabalho desenvolvido 

no exterior pretende contribuir para uma visão diferenciadora sobre a instituição, a 

conceção do espaço como improviso remete para uma desvalorização das práticas ao ar 

livre enquanto linha de ação estratégica ou “imagem de marca” da organização. 

 

 

Retórica 

A concetualização do espaço como retórica descreve uma realidade pautada por 

incongruências entre discursos que valorizam o potencial pedagógico do exterior e a 

ausência de manifestações concretas desta abordagem nos documentos internos da 

organização e no modo como os espaços estão organizados (combinação dos cenários 2, 

3 e 6). 

Se as organizações educativas seguissem princípios de lógica e racionalidade, 

podíamos supor que o reconhecimento dos profissionais em relação à importância do 

brincar ao ar livre emergia dos documentos reguladores da instituição e concretizava-se 

na organização de espaços diversificados e ricos. Contudo, quando o espaço se configura 

como retórica, não é possível encontrar este nível de articulação, colocando-se em causa 

a veracidade do discurso dos profissionais em relação ao trabalho desenvolvido. Apesar 

de se defender uma intervenção pedagógica ao ar livre, que envolve o acompanhamento 

da criança nas suas iniciativas, a criação de desafios e o estabelecimento de ligações entre 

as experiências vividas na sala e no exterior, os espaços revelam um reduzido 

investimento, apresentando poucos estímulos para o brincar. Os documentos reguladores 

da ação também não fazem qualquer referência ao espaço exterior, podendo até adotar 

uma abordagem contraditória ao desenvolvimento de práticas ao ar livre (e.g. foco na 

concretização de metas curriculares através de atividades estruturadas e orientadas pelo 

adulto). Assim, torna-se legítimo equacionar até que ponto é que os discursos proferidos 

não resultam de um jogo de aparências em que os profissionais aceitam participar, com o 

intuito de transmitir uma visão de qualidade, eficiência, conhecimento e controlo sobre a 

realidade. A par com a imagem de fragilidade, os motivos que subjazem à falta de 

investimento no espaço podem ser diversos e até extravasar as possibilidades de ação do 
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profissional. A falta de enquadramento institucional pode, por exemplo, dificultar a 

introdução de transformações no espaço ou a adoção de práticas divergentes daquelas 

que estão instituídas no contexto, existindo uma reduzida margem de liberdade para o 

profissional implementar aquilo que transmite no seu discurso. Com efeito, a valorização 

dos espaços exteriores pode apresentar-se como uma ambição pessoal, que ainda não foi 

possível efetivar na prática, não tendo necessariamente de indicar falta de moralidade ou 

de ser interpretada como “publicidade enganosa”. A envolvência do discurso num certo 

nível de hipocrisia pode representar uma etapa inicial no processo de transformação e 

crescimento do profissional e da sua organização educativa. 

 

 

Recreio 

Comummente, o recreio pode ser definido como um tempo/espaço associado à 

escola, que marca a interrupção entre atividades orientadas e estruturadas pelos adultos. 

O recreio assume uma duração fixa, está estipulado no horário e é pensado 

predominantemente em função de propósitos de entretenimento e ludicidade, 

prescindindo-se de uma intervenção direta dos adultos, salvo para funções de controlo ou 

vigilância. Aquilo que acontece no recreio não é trazido para dentro da sala e vice-versa, 

verificando-se uma divisão marcada ao nível dos comportamentos e atividades 

desenvolvidas em cada um dos espaços. 

Em contextos de educação de infância, a representação do espaço exterior como 

recreio, num estilo próximo àquele que se encontra nos contextos de ensino mais 

avançados (1.º e 2.º ciclos do ensino básico), reflete uma atitude de desvalorização ou 

desconhecimento dos profissionais em relação às oportunidades educativas oferecidas 

pelos espaços ao ar livre, adotando-se uma lógica de compartimentação que contraria 

princípios educativos relacionados com o carácter holístico da aprendizagem em idades 

precoces. Através da combinação dos cenários 1, 4 e 5, a imagem do espaço como recreio 

destaca a centralidade do papel do adulto na utilização e exploração do espaço exterior, 

que se poderá sobrepor à existência de documentos e espaços facilitadores das práticas. 

Isto é, mesmo que os documentos reguladores incluam a importância do brincar ao ar livre 

no planeamento da ação educativa e os próprios espaços apresentem uma oferta de 

materiais, estruturas e áreas interessantes, se os discursos e consequentes práticas dos 

profissionais se cingirem maioritariamente às dinâmicas de interior, dificilmente se 

conseguirá a concretização plena do potencial inerente ao brincar ao ar livre. O controlo 

que o adulto exerce sobre a organização do dia da criança irá determinar se o exterior 
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apenas é utilizado como recreio ou como espaço equiparado à sala de atividades, em que 

são permitidos momentos de exploração contínua e prolongada, através dos quais se 

adquire crescente familiaridade e confiança para desenvolver atividades cada vez mais 

complexas e propulsoras de desenvolvimento. 

 

 

Moldura 

Os espaços exteriores têm também uma influência na mensagem que a instituição 

transmite, constituindo-se, muitas vezes, como a primeira área de contacto com a 

organização. Na imagem do espaço como moldura, esta preocupação com a estética é 

enfatizada, em detrimento de dimensões relacionadas com a abordagem educativa 

adotada. O espaço revela-se atrativo, cuidado, rico em estímulos naturais e estruturas 

diversificadas, mas a sua utilização é muito reduzida e o seu valor pedagógico está omisso 

nos documentos internos (combinação dos cenários 2, 4, 5). Podemos considerar que este 

ambiente acaba por ser esquecido ou desvalorizado na ação educativa, verificando-se uma 

argumentação pobre em torno da importância do brincar ao ar livre. A preservação do 

exterior ocorre pela necessidade de garantir a boa aparência da organização, preferindo-

se até que as crianças não utilizem determinadas zonas para não degradar ou danificar o 

local (e.g. jardins de flores, zona relvada). Muitas vezes, as intervenções efetuadas não 

consideram os interesses manifestados pelas crianças e não ocorrem no seguimento de 

uma planificação intencional, partilhada entre a equipa, com vista a enriquecer as 

oportunidades de brincar. Não obstante este aspeto, poderá ser evidente um sentimento 

de orgulho ou de satisfação nos discursos dos profissionais em relação à moldura da sua 

instituição, reconhecendo-se a qualidade do ambiente exterior em termos estéticos e 

pedagógicos. 

 

De forma esquemática, apresenta-se de seguida o processo de construção que deu 

origem às oito imagens sobre o espaço exterior em contextos educativos (cf. Figura 7).  
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Figura 7 – Processo de construção das 8 imagens sobre os espaços exteriores em contextos 

educativos.  

 

Em síntese, para melhor compreender possíveis (des)articulações em torno de 

políticas, discursos e práticas de utilização e valorização pedagógica dos espaços 

exteriores em contextos de educação de infância, recorremos às perspetivas 

organizacionais da ambiguidade, em que se destacam autores como Weick (1976) e 

Brunnson (2006a). A interpretação dos contextos educativos como sistemas debilmente 

articulados, pautados por lógicas de hipocrisia e de ritualização, permitiu compreender a 

natureza complexa e multifacetada dos processos que influenciam o modo de integração 

dos espaços exteriores na dinâmica educativa, considerando a existência de possíveis 

desfasamentos entre aquilo que se diz e o que se faz, entre o que se deseja e o que existe, 

entre a compreensão e a concretização de orientações, etc. 

Assim, escolheram-se três dimensões de análise (documentos reguladores da ação 

educativa, discurso dos profissionais e modo de organização dos espaços) para melhor 

compreender possíveis abordagens sobre o espaço exterior em contextos de educação de 

infância. Estas dimensões foram primeiramente exploradas de forma isolada e 
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posteriormente trianguladas, com o intuito de espelhar diferentes níveis de articulação e 

relação entre variáveis. Como resultado desta análise, construíram-se oito imagens 

concetuais sobre o espaço – ex-líbris, vazio, ambição, fragilidade, improviso, retórica, 

recreio e moldura. Tais imagens pretendem apoiar a leitura da realidade, enfatizando 

aspetos considerados pertinentes para a investigação. No entanto, a sua utilização não 

pretende servir para rotular um determinado contexto, ignorando-se assim outros 

processos e variáveis que extravasam o nosso campo de análise. As imagens devem ser 

percebidas de forma flexível, compreensiva e crítica, considerando o carácter dinâmico e 

complexo dos contextos educativos. Utilizando uma terminologia weberiana, estas 

imagens remetem para um “tipo ideal”, tratando-se de configurações cuja transposição 

para a prática poderá ser difícil, mas que ajudam o investigador a melhor conhecer a 

realidade em estudo (Costa, 2003; Weber, 1971). 

Na secção dedicada ao estudo empírico retomaremos as imagens sobre os espaços 

exteriores, utilizando-as para analisar e interpretar os dados recolhidos. O confronto das 

imagens com os casos estudados permitirá “testar” a sua adequabilidade e possivelmente 

melhorar a sua formulação teórica, mantendo presente a necessidade de evidenciar de 

forma clara e organizada as principais dimensões que afetam a valorização e utilização 

dos espaços exteriores em contextos educativos. 
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7. Objetivos, questões de investigação e opções metodológicas 

A reduzida valorização do potencial pedagógico dos espaços exteriores em contextos 

de educação de infância constitui-se como pressuposto base desta tese (fundamentado 

pela literatura nacional e internacional), representando, simultaneamente, o principal 

problema em estudo. Assumindo-se que o modo como os espaços exteriores são 

pensados, organizados e utilizados em CEI portugueses resulta de uma pluralidade de 

variáveis de natureza diversa, nesta investigação, procurámos analisar o modo como os 

espaços exteriores em educação de infância são pensados, organizados e utilizados, 

considerando articulações e/ou desarticulações entre políticas, projetos e práticas 

educativas. 

A investigação desenrolou-se em torno de duas linhas que, complementando-se, 

pretendem fornecer uma visão mais ampla e consolidada sobre a temática. 

A primeira linha (estudo A) explora conceções e práticas existentes em torno dos 

espaços exteriores em CEI, atendendo: 

• ao enquadramento fornecido pelos documentos institucionais orientadores da 

ação educativa – De que forma é que as políticas educativas definidas para 

cada CEI, expressas nos documentos institucionais orientadores da ação 

educativa, envolvem os espaços exteriores nos seus objetivos ou planos de 

ação? 

• ao discurso dos profissionais sobre as práticas desenvolvidas, considerando 

dinâmicas de integração dos espaços exteriores no trabalho educativo e a 

identificação de benefícios relacionados com o brincar ao ar livre – Como é que 

os espaços exteriores são integrados nas práticas educativas e valorizados 

pelos profissionais? 

• ao modo de organização dos espaços exteriores, considerando estímulos 

existentes e oportunidades de utilização – Como é que se caracteriza a oferta 

educativa existente nos espaços exteriores, atendendo a dimensões físicas e 

funcionais? 

A partir deste objetivo de exploração de conceções e práticas em torno dos espaços 

exteriores e respetivas questões de investigação, surgiu uma nova intencionalidade no 

estudo relacionada com a necessidade de construção de um instrumento de observação e 

caracterização da oferta educativa existente no espaço exterior. 

Por sua vez, na segunda linha (estudo B) focámos a nossa atenção nas experiências 

de brincar ao ar livre, per se, estudando um CEI pautado por evidências de articulação 



 

 

102 Capítulo 7 

entre políticas, discursos e práticas de organização pedagógica do espaço exterior. No 

estudo B procurámos analisar o potencial educativo inerente às experiências de brincar, 

procurando fundamentar uma atuação coerente e sustentada ao nível dos discursos e das 

práticas no espaço exterior. Esta linha de investigação teve como objetivos: 

• explorar o contributo dos espaços exteriores em CEI para a concretização de 

finalidades educativas – Como é que os espaços exteriores podem contribuir 

para a concretização de finalidades educativas? 

• identificar dimensões que podem influenciar a concretização do potencial 

pedagógico inerente às experiências de brincar ao ar livre – Que dimensões 

podem influenciar a concretização de finalidades educativas no espaço 

exterior? 

Com base nos objetivos de investigação definidos, foram analisados 13 CEI de um 

município da zona centro do país (12 incluídos no estudo A e 1 no estudo B), seguindo-se 

uma abordagem metodológica qualitativa, organizada em torno de estudos de caso. 

O estudo A apresenta uma natureza mais descritiva, procurando alargar o 

conhecimento existente em torno de dinâmicas de organização, utilização e valorização 

dos espaços exteriores em CEI. Uma vez que ainda existem poucos estudos em Portugal 

que permitam sustentar um conhecimento aprofundado sobre a nossa realidade, esta linha 

de análise pretende unir-se a outros trabalhos já desenvolvidos (Cruz, 2013; Figueiredo, 

2015; Ribeiro, 2013), refutando ou corroborando tendências sugestivas de espaços ao ar 

livre pouco investidos e práticas educativas muito centradas no interior. 

O estudo B pretende expandir os contributos provenientes da caracterização da 

realidade educativa, adotando-se uma abordagem predominantemente interpretativa 

focada nas oportunidades pedagógicas inerentes às experiências de brincar ao ar livre. No 

estudo B pretendem-se explorar dimensões e processos inerentes ao desenvolvimento de 

práticas educativas em espaços exteriores de CEI.   

A partir destas preocupações epistemológicas, construímos o nosso quadro 

metodológico, que fundamentamos de seguida. 

 

 

7.1 Paradigma e natureza metodológica da investigação 

A reflexão sobre os processos de construção do conhecimento revela-se importante 

para o desenvolvimento de um trabalho de investigação coerente e sustentado (Bryman, 

2012). Como defende Amado (2013), a investigação em educação “não pode reduzir-se 
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ao mero conhecimento de umas tantas estratégias e técnicas de recolha e de análise de 

dados” (p.70), envolvendo também a reflexão sobre os princípios e pressupostos teóricos 

que remetem para a “especificidade do humano e a especificidade do educativo – num tipo 

de consciencialização que obriga a invocar inevitavelmente uma reflexão filosófica 

(epistemológica e de compromisso ético)” (Amado, 2013, p. 70). 

Nesta linha de pensamento, inscrevemos o presente trabalho num paradigma 

interpretativo e numa abordagem metodológica qualitativa, alinhando a nossa visão sobre 

a realidade e o acesso ao conhecimento com os princípios epistemológicos e ontológicos 

subjacentes a este referencial. De acordo com Coutinho (2011), os paradigmas de 

investigação podem ser entendidos como conjuntos de postulados teóricos que orientam 

a pesquisa na sua dimensão mais filosófica, oferecendo um esquema de análise que 

pretende “unificar e legitimar a investigação tanto nos aspetos concetuais como nos 

aspetos metodológicos” (p.10). Por sua vez, a metodologia parte do quadro referencial 

adotado e foca-se nos processos e nos métodos, descrevendo e refletindo sobre as suas 

especificidades, limites e contributos, no sentido de garantir a coerência, adequabilidade e 

exequibilidade do plano de ação (Coutinho, 2011)18. 

Ao reconhecermos que o modo como se concebe o conhecimento invoca, 

tendencialmente, abordagens metodológicas específicas, propomos uma descrição 

articulada entre o paradigma (interpretativo) e metodologia (qualitativa), apesar de não 

seguirmos uma interpretação demasiado rígida e compartimentada destes conceitos 

(Bryman, 2012; Coutinho, 2011). Aceitamos, por exemplo, que os princípios 

epistemológicos e ontológicos ligados ao paradigma interpretativo possam ser 

concretizados através de outras metodologias (mistas ou quantitativas) e que a própria 

visão do investigador sobre a investigação possa conjugar princípios relacionados com 

diferentes esquemas teóricos. Na construção do processo de investigação será mais 

importante fundamentar as opções metodológicas e as possíveis interpretações sobre os 

dados com base no posicionamento do investigador em relação à natureza da realidade e 

do conhecimento, do que adotar perspetivas excessivamente rígidas sobre os processos, 

que não promovem uma abordagem responsiva face à complexidade dos fenómenos em 

estudo. Assim, entendemos que a metodologia deve servir os propósitos da investigação, 

sabendo que qualquer processo científico está sujeito a constrangimentos associados às 

suas escolhas metodológicas. 

                                                

18 No processo de revisão da literatura não se encontrou uma posição consensual na definição e diferenciação 
dos termos ‘paradigma’, ‘metodologia’, ‘método’ e ‘técnica’ de investigação. Assim, optámos por seguir a 
construção concetual apresentada por Coutinho (2011, p. 23). 
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De seguida, apresentamos uma breve reflexão sobre as interrogações teóricas que, 

implicitamente, estiveram na base das opções e reflexões realizadas ao longo deste 

processo de investigação, destacando-se dimensões nucleares do referencial adotado: 

• Como compreendemos e interpretamos a realidade social (orientação 

ontológica)? 

• Que conhecimento pretendemos alcançar através da investigação 

(orientação epistemológica)? 

• Que relação estabelecemos entre a realidade (prática) e a teoria? 

• Qual o nosso papel (investigador) no processo de investigação? 

À luz do paradigma interpretativo, a realidade é compreendida como uma construção 

sociocultural complexa e multifacetada, em que não é possível controlar ou conhecer 

previamente as suas principais variáveis. A realidade resulta de processos de interação 

entre sujeitos, que atribuem significados, valores e intenções às suas próprias ações, 

enquadradas e influenciadas por um determinado contexto sócio-histórico. Neste sentido, 

a realidade é “construída pela e na consciência dos sujeitos em interação” (Amado, 2013, 

p. 42), assumindo-se, simultaneamente, como resultado das dinâmicas estabelecidas e 

como quadro gerador de novos significados. Através da investigação, procura-se 

compreender as intenções e os significados “que os seres humanos colocam nas suas 

próprias ações, em relação com os outros e com os contextos em que e com que 

interagem. Procura-se o que, na realidade, faz sentido e como faz sentido para os sujeitos 

investigados” (Amado, 2013, pp. 40–41). 

Assim, não se almejam alcançar verdades absolutas ou irrefutáveis, existindo a 

preocupação de descrever e compreender a especificidade de uma determinada realidade, 

considerando a sua natureza complexa e multifacetada (Bryman, 2012). No nosso caso, 

para interpretar e compreender o valor dos espaços exteriores é necessário atender ao 

contexto social, educativo e cultural em que estes são experienciados, aceitando-se que 

os dados obtidos poderão fornecer uma interpretação possível, mas não única, da temática 

em estudo (Stake, 2012). Em cada contexto educativo, os espaços exteriores podem ser 

valorizados, organizados e utilizados de forma distinta, assumindo-se que fatores 

individuais (e.g. experiência profissional dos educadores de infância), institucionais (e.g. 

recursos financeiros disponíveis e dimensões do espaço exterior) e sociais (e.g. meio 

urbano ou rural) influenciam de forma significativa as práticas e opiniões em torno destes.  

No que se refere à relação entre teoria e prática, na investigação qualitativa, a 

construção do conhecimento efetua-se, predominantemente, numa lógica indutiva, 

partindo-se da observação da realidade para a concetualização teórica. A “teoria é de tipo 
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interpretativo, ou seja, não é anterior aos dados mas surge a partir desses mesmos dados, 

numa relação constante e dinâmica com a prática, sem intuitos precisos de normatividade” 

(Coutinho, 2011, p. 27). Assim, valoriza-se a riqueza da diversidade individual e a 

relevância dos significados, privilegiando-se descrições densas e detalhadas, que 

permitam conhecer aprofundadamente um determinado contexto (Amado, 2013; Merriam, 

2009). 

No âmbito da nossa investigação, entendemos que o estudo dos fenómenos numa 

lógica indutiva ganha especial sentido pelo reduzido desenvolvimento científico da temática 

em Portugal. Uma vez que ainda não existem dados suficientes que justifiquem estudos 

de validação ou de generalização de teorias, torna-se mais enriquecedor adotar um 

esquema concetual que permita estudar realidades específicas, obtendo-se conclusões 

representativas sob uma perspetiva teórica e social (Amado, 2013; L. Cohen & Manion, 

1986; Coutinho, 2011). 

Para aceder e interpretar a realidade em estudo, o investigador constitui-se como 

instrumento de recolha de dados, mobilizando o seu próprio sistema de significados e 

valores. O conhecimento adquirido resulta de uma dinâmica de intersubjetividade entre 

investigador e investigado, que irá potenciar a construção partilhada do conhecimento (L. 

Cohen & Manion, 1986). A aceitação do investigador como “um construtor do mundo por 

ele mesmo estudado” (Amado, 2013, p. 42) revela a complexidade dos fenómenos e, 

contrariamente às criticas apresentadas por outras abordagens metodológicas, não tem de 

enfraquecer ou desvalorizar o trabalho de investigação (Bogdan & Biklen, 1994). De acordo 

como Merriam (2009, p. 15): 

Since understanding is the goal of this research, the human instrument, which 

is able to be immediately responsive and adaptive, would seem to be the ideal 

means of collecting and analyzing data. Other advantages are that the 

researcher can expand his or her understanding through nonverbal as well as 

verbal communication, process information (data) immediately, clarify and 

summarize material, check with respondents for accuracy of interpretation, and 

explore unusual or unanticipated responses. 

Num cenário pautado por múltiplas realidades, complexas e mutáveis, o 

envolvimento do investigador deve ser entendido como uma dimensão inevitável e até 

necessária, que potencia uma leitura mais lúcida e crítica sobre o objeto de estudo (Bogdan 

& Biklen, 1994; Coutinho, 2011). Ou seja, “[r]ather than trying to eliminate these biases or 
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‘subjectivities’, it is important to identify them and monitor them as to how they may be 

shaping the collection and interpretation of data” (Merriam, 2009, p. 15).  

Em suma, podemos considerar que a investigação sobre os espaços exteriores em 

contextos de educação de infância constitui-se como uma tarefa que beneficia de uma 

abordagem interpretativa e qualitativa, através da qual se torna possível explorar a 

complexidade e pluralidade de perspetivas inerentes ao objeto de estudo (Merriam, 2009; 

Stake, 2012). Com o intuito de fundamentar a nossa posição face à natureza da realidade 

e do conhecimento, procurámos refletir sobre questões norteadoras do trabalho de 

investigação, sintetizando-se as principais ideias evocadas na Tabela 4. 

 

 

Tabela 4 - Ideias nucleares e transversais ao paradigma interpretativo e investigação qualitativa (Amado, 

2013; Bryman, 2012; Coutinho, 2011; Merriam, 2009). 

 

 

 

 

Paradigma interpretativo / Metodologia qualitativa 

Como compreendemos e 

interpretamos a realidade 

social (orientação 

ontológica)? 

A realidade é compreendida como uma construção 

sociocultural complexa e multifacetada, que resulta de 

processos de interação entre sujeitos, que atribuem 

significados, valores e intenções às suas próprias ações, 

enquadradas e influenciadas por um determinado contexto 

sócio-histórico. 

Que conhecimento 

pretendemos alcançar 

através da investigação 

(orientação 

epistemológica)? 

 

A investigação procura compreender as intenções e os 

significados que os sujeitos atribuem ao mundo que os 

rodeia. A atribuição de significado é contextual e a sua 

compreensão ocorre através de processos intersubjetivos. 

Questiona-se o porquê das coisas e nada é tido como 

garantido. 

Que relação 

estabelecemos entre a 

realidade (prática) e a 

teoria? 

A construção do conhecimento efetua-se, 

predominantemente, numa lógica indutiva, partindo-se da 

observação da realidade para a concetualização teórica. A 

preocupação do investigador é particularizar, procurando-

se conclusões representativas em termos sociais e teóricos, 

de acordo com critérios de compreensão e pertinência. 

Qual o papel do 

investigador no processo 

de investigação? 

O investigador constitui-se como instrumento de recolha 

de dados, mobilizando o seu próprio sistema de 

significados e valores para aceder e interpretar a realidade 

em estudo. A subjetividade inerente ao envolvimento do 

investigador deve ser reconhecida e integrada na 

investigação, potenciando-se uma análise mais crítica e 

lúcida sobre os fenómenos. 
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7.2 Métodos e técnicas de recolha e análise dos dados 

Após a reflexão em torno do paradigma e natureza metodológica veiculados no 

estudo empírico, apresentamos agora as escolhas metodológicas mais concretas que se 

efetuaram com base nos pressupostos teóricos acima mencionados. 

Optámos por eleger o estudo de caso como método de investigação preferencial, 

considerando a necessidade de descrever e explorar uma realidade ainda pouco 

aprofundada em Portugal. Como refere Yin (2003), esta estratégia investigativa adequa-se 

a questões de investigação centradas no “como?” e no “porquê?” dos fenómenos e foca-

se em unidades de análise complexas e específicas, delimitadas por fronteiras claras 

(casos). As principais características do estudo de caso são sistematizadas na Tabela 5 

(Amado & Freire, 2013; Creswell, 2007; Merriam, 2009). 

 

Tabela 5 - Principais caraterísticas do estudo de caso 

Estudo de caso 

Particular O valor do caso reside naquilo que este revela sobre o 

fenómeno, procurando-se conhecer e descrever aquilo que 

existe de idiossincrático e específico. A ênfase é colocada na 

singularidade, concebendo-se a possibilidade de generalizar 

num plano teórico ou analítico. 

Descritivo Procura-se adotar uma abordagem holística sobre o caso, 

efetuando-se descrições “densas” através de diferentes 

fontes e técnicas de recolha de dados. A triangulação de 

fontes, técnicas e teorias é uma preocupação central ao 

longo de todo o processo, constituindo-se como medida 

promotora de validade da investigação. 

Heurístico Permite alargar a compreensão sobre o fenómeno em 

estudo, colocando à luz novos significados ou confirmando 

pressupostos teóricos já existentes. 

Ecletismo metodológico Pode exigir a mobilização de técnicas quantitativas ou 

qualitativas, desde que devidamente enquadradas nos 

objetivos da investigação. 

Integridade contextual As diferentes condições contextuais que envolvem o caso 

são integradas na análise, considerando-se a influência que 

podem exercer sobre a situação em estudo (multivocalidade 

dos ambientes). O conhecimento tácito sobre o meio também 

é integrado. 

 

Ainda, o estudo de caso pode ser compreendido em função das suas tipologias. Entre 

a comunidade científica são apresentadas propostas distintas, que orientam a escolha do 

caso em função das finalidades, tipo e modalidade de estudo que se pretende realizar 

(Amado & Freire, 2013). Dada a necessidade de síntese a que devemos obedecer, 
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fundamentamos o nosso desenho metodológico com base nas propostas de Stake (2012) 

e Yin (2003), procurando uma compreensão flexível e integradora dos esquemas 

concetuais propostos por estes autores. Stake (2012) apresenta duas categorias 

relacionadas com a intencionalidade subjacente à escolha do caso: os estudos intrínsecos, 

em que o investigador não tem possibilidade de escolha na definição do caso, centrando-

se no valor do caso em si, sem perspetivar transposições para contextos mais amplos; e 

os estudos instrumentais, em que existe uma problemática a que é necessário atender, 

utilizando-se o caso como forma de aceder a características e dimensões que podem 

ajudar a compreender e a intervir sobre a realidade. Yin (2003) diferencia os desenhos 

metodológicos em função do número de casos em análise, considerando a realização de 

estudos focados em casos únicos ou múltiplos. Na sua perspetiva, o estudo de caso único 

poderá revelar-se pertinente quando o investigador pretende testar, confirmar ou desafiar 

uma teoria (caso crítico), compreender uma realidade específica e pouco comum (caso 

extremo), caracterizar situações frequentes e/ou tradicionais (caso representativo), aceder 

a fenómenos pouco explorados pela investigação científica (caso revelador) ou, ainda, 

compreender um fenómeno ao longo de um período de tempo prolongado (caso 

longitudinal).  Os estudos de casos múltiplos, por sua vez, podem favorecer as condições 

necessárias para uma teorização mais sustentada e possível transferibilidade dos dados. 

De acordo com Amado e Freire (2013, p. 128), “a condução de um conjunto de estudos de 

caso seguindo o mesmo desenho de investigação, com boa coordenação entre eles, 

permite a sua comparabilidade e também maiores probabilidades de teorização ou 

consolidação de proposições teóricas”. 

Em suma, utilizamos a definição de Creswell (2007) sobre o estudo de caso como 

uma síntese agregadora das principais dimensões apresentadas: 

Case study research is a qualitative approach in which the investigator explores 

a bounded system (a case) or multiple bounded systems (cases) over time, 

through detailed, in-depth data collection involving multiple sources of 

information (e.g. observations, interviews, audiovisual material, and documents 

and reports), and reports a case description and case-based themes (Creswell, 

2007, p. 73). 

Na nossa investigação definimos como casos os 13 contextos de educação de 

infância pertencentes a um município da zona centro do país (12 integrados no estudo A e 

1 integrado no estudo B). Estes foram escolhidos com base no contributo que poderiam 

oferecer para a concretização dos objetivos de investigação (casos instrumentais e 
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reveladores). No estudo A definiram-se casos múltiplos, com o intuito de compreender, de 

forma mais ampla e abrangente, como é que os documentos organizacionais, os discursos 

dos profissionais e as características de organização do espaço refletem a utilização e 

valorização pedagógica dos espaços exteriores. No estudo B realizou-se um estudo de 

caso único, em que se elegeu um contexto educativo com características potencialmente 

valorizadoras e facilitadoras de práticas educativas ao ar livre, com o objetivo de analisar 

aprofundadamente as potencialidades pedagógicas dos espaços exteriores. Tanto em A 

como em B, recorremos a técnicas de observação, notas de campo, registos fotográficos, 

entrevista e análise documental, com a preocupação de obtermos diferentes perspetivas 

sobre a realidade, que permitissem a triangulação da informação. De seguida, 

apresentamos uma síntese das principais técnicas de recolha e análise de dados utilizadas, 

salientando algumas das suas forças e fraquezas. 

 

 

Observação, notas de campo e registos fotográficos 

A observação dos fenómenos no seu contexto natural pode ser perspetivada como 

uma via de acesso à informação potencialmente valiosa. Distinguindo-se de uma leitura 

superficial da realidade, em que a atenção se dispersa de acordo com a atratividade das 

situações, na observação qualitativa, o investigador analisa e tenta descodificar o meio 

envolvente com uma atitude crítica e reflexiva, guiando-se por um “guião de leitura”, que 

pretende facilitar a recolha de informações e a captação das diferentes nuances inerentes 

ao contexto em estudo.  

Genericamente, a observação qualitativa apresenta dois formatos, que se distinguem 

pelo nível de envolvimento do investigador na realidade estudada: observação participante 

e não participante (Coutinho, 2011). 

De acordo com Rubin e Rubin (2012), a recolha de dados através da observação não 

está isenta de fragilidades (e.g. possibilidade de o investigador transformar a realidade pela 

sua presença), todavia, a utilização desta técnica numa fase anterior à realização de 

entrevistas pode constituir-se como uma mais valia para a investigação. Durante o período 

de observação, o investigador obtém informações que posteriormente podem servir para 

ajustar os procedimentos de entrevista e/ou as questões a abordar (e.g. esclarecer dúvidas 

emergentes da observação).  

As notas de campo podem ser compreendidas como complementos à observação, 

debruçando-se sobre aspetos descritivos ou reflexivos que podem ser úteis na fase de 

análise e interpretação dos dados. As notas de campo devem consubstanciar-se como 
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registos do investigador sobre possíveis especulações, ideias, dúvidas, etc., que emergem 

ao longo do processo de recolha de dados, afirmando-se uma preocupação sempre 

presente em torno de influências recíprocas que se estabelecem entre o investigador e o 

contexto estudado (Bryman, 2012; Coutinho, 2011). 

Por último, os registos fotográficos podem ser utilizados como auxiliares de memória, 

enriquecendo as observações e as notas do investigador; como fontes de dados com valor 

próprio; e/ou como instrumento de acesso à realidade, através da sua análise por parte 

dos participantes (photo elicitation) (Bryman, 2012). No nosso estudo, as fotografias 

serviram para complementar e enriquecer os dados recolhidos através da observação, 

permitindo uma reflexão mais “vívida” das situações após a sua ocorrência. Em linha com 

outros autores, entendemos as fotografias como dados contextuais, que oferecem uma 

visão particular sobre a realidade e cuja análise poderá compreender diferentes 

interpretações (Ball & Smith, 1992; Prosser & Schwartz, 1998; Schwartz, 1989). 

 

 

Entrevista 

A realização de entrevistas envolve uma abordagem colaborativa entre investigador 

e o sujeito entrevistado, que permite clarificar, aprofundar e interpretar as informações 

obtidas através de outras técnicas, como a observação e análise documental (Bogdan & 

Biklen, 1994; Kvale, 1996). A entrevista assume-se como uma estratégia particularmente 

pertinente para aceder aos discursos dos sujeitos, considerando a exploração de aspetos 

que são dificilmente observáveis (e.g. opiniões, atitudes, ideais, valores) (Amado & 

Ferreira, 2013).  

Nesta investigação, as entrevistas assumiram um carácter semiestruturado, 

decorrendo a partir de um guião que foi explorado de forma semelhante com todos os 

participantes. Adotou-se uma atitude flexível no processo de inquirição, salvaguardando-

se a possibilidade de modificar a sequência, transformar e introduzir novas questões, em 

função daquilo que era dito pelos entrevistados (Kvale, 1996; Máximo-Esteves, 2008).  

Entre os principais desafios relacionados com a realização de entrevistas, destacam-

se as influências interpessoais que se estabelecem no seio da conversação (Creswell, 

2007; Kvale, 1996). Os estados emocionais, opiniões, atitudes, etc., do entrevistador e do 

entrevistado afetam o processo de comunicação, influenciando tanto aquilo que é 

partilhado (e.g. possibilidade do sujeito responder em função do que considera ser 

desejável ou esperado pelo investigador), como a forma como a informação é interpretada 

e utilizada no seio da investigação (e.g. questões colocadas de forma pouco clara podem 
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conduzir a interpretações distintas entre participantes) (Amado & Ferreira, 2013). Neste 

sentido, Kvale (1996) aponta para a existência de uma relação hierárquica implícita entre 

entrevistador e entrevistado,  que, muitas vezes, leva a que esta seja “a one-way dialogue, 

serving the interviewer, containing hidden agendas, leading to the interviewr’s monopoly 

over interpretation” (Creswell, 2007, p. 140). Para colmatar ou atenuar estas fragilidades, 

o investigador deve preparar cuidadosamente o processo de interação, pensando 

previamente nos problemas que podem emergir e construindo um guião coerente, claro e 

imparcial. Durante o questionamento, importa que este adote uma atitude empática, 

sensível e disponível a outras visões sobre os fenómenos, que podem, ou não, coincidir 

com os pressupostos teóricos defendidos. No processo de análise dos dados, a articulação 

com outras fontes de informação e a reflexão em torno de possíveis enviesamentos na 

leitura da realidade constitui-se como uma tarefa igualmente importante para a validação 

dos dados (Amado & Ferreira, 2013; Bryman, 2012; Kvale, 1996).  

 

 

Análise documental 

Como refere Merriam (2009), os princípios que subjazem à análise de documentos 

não diferem daqueles que fundamentam a realização de observações ou entrevistas: 

Whether in fieldwork or library work, the data collection is guided by questions, 

educated hunches, and emerging findings. Although the search is systematic, 

both settings also allow for the accidental uncovering of valuable data. Tracking 

down leads, being open to new insights, and being sensitive to the data are the 

same whether the researcher is interviewing, observing, or analyzing 

documents (Merriam, 2009, p. 150).  

A análise de documentos exige um processo de seleção criterioso, que permite 

concentrar esforços em torno das fontes de informação mais adequadas para responder 

aos objetivos da investigação. Neste processo, importa atender a dimensões relacionadas 

com a autenticidade e origem dos documentos, procurando-se perceber quem foram os 

seus redatores, em que circunstâncias foram produzidos, com que objetivos, etc. (Merriam, 

2009). 

Como qualquer técnica, a análise documental também apresenta as suas fraquezas 

e forças. Considerando-se documentos que não foram pensados para servir os propósitos 

da investigação, a sua análise pode revelar-se insuficiente ou pouco útil para compreender 

os fenómenos em estudo, uma vez que os seus conteúdos podem apresentar uma visão 
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excessivamente enviesada da realidade (não representativa), ligada aos agentes 

responsáveis pela sua elaboração.  Por outro lado, os documentos constituem-se, muitas 

vezes, como fontes de fácil acesso, que permitem ao investigador obter um grande 

conjunto de dados de forma rápida e pouco dispendiosa. Ainda, afiguram-se como objetos 

de análise estáveis e objetivos, que não são influenciados pelo processo de investigação 

– “They are a product of the context in which they were produced and therefore grounded 

in the real world” (Merriam, 2009, p. 156). 

 

 

Análise de conteúdo 

Os dados obtidos nesta investigação foram organizados e interpretados, na sua 

maioria, através da técnica de análise de conteúdo. De acordo com Amado, Costa e Crusoé 

(2013), a análise de conteúdo procura “arrumar” a informação recolhida em categorias de 

significados, fornecendo as bases necessárias para a interpretação sustentada da 

informação. Assim, através desta técnica torna-se possível representar de forma rigorosa 

e objetiva os conteúdos recolhidos, do mesmo modo que se avança no conhecimento 

científico através de inferências interpretativas sobre a realidade, articuladas com o quadro 

teórico da investigação. Em linha com Merriam (2009, p. 176), assume-se que “[d]ata 

analysis is a complex process that involves moving back and forth between concrete bits of 

data and abstract concepts, between inductive and deductive reasoning, between 

description and interpretation”. 

O processo de análise de conteúdo distribui-se genericamente pelas seguintes fases 

(Amado et al., 2013, p. 309): 

• definição do problema e dos objetivos do trabalho; 

• explicitação de um quadro de referência teórico;  

• constituição de um corpus documental; 

• leitura atenta e ativa; 

• formulação de hipóteses; 

• categorização. 

Sem esquecermos a necessária flexibilidade e circularidade na condução destes 

processos, salientamos a importância do quadro de referência teórico para questionar os 

dados e avançar com explicações sobre os mesmos; a necessidade de construir um corpus 

de análise suficientemente exaustivo, representativo e adequado para responder aos 

objetivos do estudo; e a pertinência de explicitar quais os critérios que apoiaram o processo 
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de categorização. Segundo Merriam (2009), as categorias devem ser pensadas em função 

das questões de investigação, evidenciando assim uma congruência concetual. Ainda, 

importa que estas agreguem toda a informação obtida e que representem devidamente os 

dados contidos. A categorização pode ser entendida como uma tarefa laboriosa e cíclica, 

passível de ser revista em diferentes fases do processo de recolha e análise dos dados. 

O processo de análise de conteúdo foi suportado pelo software WebQDA©. Este 

programa permite a “análise de dados não numéricos e não estruturados num ambiente 

colaborativo e distribuído com base na Internet” (Souza, Costa, & Moreira, 2011, p. 19). 

 

 

7.3 Dimensões de validade na investigação 

Entre a comunidade científica encontramos diferentes posicionamentos sobre os 

critérios mais adequados para aferir a validade da investigação qualitativa (Bryman, 2012). 

Se alguns autores optam por seguir as mesmas dimensões que se aplicam à abordagem 

quantitativa, julgando a investigação em função da sua validade interna e externa, 

fiabilidade e objetividade, outros preferem recorrer a critérios mais articulados com as 

principais características da abordagem qualitativa, reconhecendo-se a influência do 

investigador no conhecimento que se obtém sobre a realidade e na existência de diferentes 

“verdades” sobre os fenómenos (Bryman, 2012). No nosso trabalho, optámos por seguir 

uma conceção qualitativa sobre a validade, utilizando os critérios propostos por Amado e 

Vieira (2013) para pensar, planear e avaliar os procedimentos de recolha e análise dos 

dados. Dentro do paradigma interpretativo são propostos critérios relacionados com a 

credibilidade, transferibilidade, confiança e confirmabilidade dos processos e resultados 

obtidos.  

A credibilidade (descritiva, interpretativa e teórica) remete para a possibilidade de 

afirmar, com confiança, a verdade das descobertas efetuadas no âmbito da investigação. 

Durante o processo de recolha de dados, esta dimensão pode ser promovida através da 

aplicação correta de diferentes técnicas de recolha de dados, que permitam captar as 

perspetivas dos diferentes intervenientes e efetuar a triangulação da informação obtida. No 

nosso estudo, a articulação de técnicas de observação, inquirição e análise documental 

revelou-se como uma medida potenciadora de credibilidade, procurando-se conjugar as 

informações obtidas para melhor compreender a realidade em estudo.  Ainda, sempre que 

possível, discutimos o material recolhido com os participantes ou com “amigos críticos”, 

que nos ajudaram a questionar e interpretar os dados obtidos. 
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A transferibilidade relaciona-se com a possibilidade de aplicar as descobertas 

efetuadas a outros contextos ou participantes. Como referimos anteriormente, a 

investigação qualitativa não almeja a generalização dos resultados, no entanto, a criação 

de pontos de contacto com outras realidades revela-se pertinente e útil para o avanço do 

conhecimento científico. Assim, procurámos fornecer informações tão detalhadas quanto 

possível sobre os procedimentos e as interpretações realizadas, permitindo que os dados 

sejam lidos e utilizados por outros interlocutores na compreensão de situações 

semelhantes. Desta forma, aquilo que é particular de um determinado contexto pode ajudar 

a compreender o global, construindo-se um conhecimento que nasce através do contacto 

com a realidade prática. 

A confiança diz respeito à consistência dos dados obtidos através da investigação, 

caso esta seja replicada com os mesmos sujeitos (ou semelhantes) ou no mesmo contexto 

(ou semelhante). Para tal, importa que o investigador realize um trabalho rigoroso, impondo 

medidas de sistematização no processo de recolha e análise dos dados, mantendo sempre 

a preocupação de explicitar os motivos, critérios e procedimentos adotados ao longo das 

diferentes fases de investigação. Neste sentido, nos estudos A e B, definimos um protocolo 

de recolha de dados, em que se procurou garantir algum equilíbrio entre o rigor científico 

e a flexibilidade exigida na interação com contextos dinâmicos como são as creches e 

jardins de infância. 

Por último, a confirmabilidade remete para a objetividade (relativa) dos dados 

obtidos, face às motivações, interesses ou valores do investigador. Neste âmbito, 

considera-se o esforço pela neutralidade ou imparcialidade nos procedimentos de recolha 

e análise dos dados. Procurámos adotar uma atitude de permanente reflexão e autocrítica, 

tentando evitar leituras “contaminadas” sobre fenómenos, baseadas em pré-conceitos 

(teóricos ou sociais) e em expectativas sobre o que esperávamos ou desejávamos obter 

com a investigação. Reconhecendo-se que a neutralidade absoluta não é possível de 

alcançar (dentro de um paradigma interpretativo), trabalhámos no sentido de integrar a 

subjetividade inerente à investigação qualitativa e à interação humana, minimizando, tanto 

quanto possível, os enviesamentos associados. 

 

 

7.4 Dimensões éticas na investigação 

No desenvolvimento do nosso estudo empírico, as preocupações éticas estiveram 

sempre presentes, adotando-se medidas específicas, enquadradas com a natureza dos 

estudos A e B. 



 

 

115 Capítulo 7 

Numa perspetiva mais global, ao longo do processo de recolha e análise de dados, 

veiculou-se uma atitude de respeito e compreensão pela identidade de cada CEI, bem 

como pelas ideias e práticas dos profissionais. Procurámos evitar análises precipitadas ou 

“julgamentos” baseados em estereótipos ou informações incompletas sobre o contexto, 

desempenhando-se, tanto quanto possível, um papel de interlocutor atento, disponível para 

escutar os participantes e compreender a realidade através das suas perspetivas. Ainda, 

assumiram-se princípios de competência e de responsabilidade na condução da 

investigação, tomando-se decisões fundamentadas em argumentos teóricos e 

cientificamente sustentados. Nessa linha, atendendo à imagem da investigação em 

educação, foram assumidas preocupações com o rigor e com a clareza do trabalho 

desenvolvido.  

Estas preocupações consubstanciaram-se em iniciativas concretas ligadas à 

obtenção de consentimentos informados para a participação na investigação, à garantia 

da privacidade e confidencialidade dos dados e à partilha da informação com os 

participantes após a recolha e análise dos dados. Sobre os consentimentos informados, foi 

solicitada a autorização à Direção-Geral da Educação (ao abrigo do Despacho n.º 

15847/2007, publicado no Diário da República 2.ª série n.º 140 de 23 de julho) para a 

realização do estudo em meio escolar, obtendo-se, posteriormente, autorizações 

específicas junto das direções dos CEI, dos profissionais no terreno e das famílias das 

crianças (no âmbito do estudo B). Através do contacto direto com os CEI, apresentámos 

os principais objetivos da investigação e mostrámo-nos disponíveis para esclarecimentos 

adicionais, sempre que necessário. Para garantir a confidencialidade e privacidade dos 

dados, atribuímos um código a cada CEI e substituímos os nomes dos participantes por 

outros fictícios. No final da investigação, devolveremos os principais resultados aos 

participantes e respetivos CEI através do envio da versão final da tese e mostrando a nossa 

disponibilidade para esclarecimentos adicionais.
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8. Instrumento de caracterização dos espaços exteriores 

Tendo em mente os objetivos de investigação e as escolhas metodológicas 

efetuadas, foi construído um instrumento de suporte à recolha de informação: Grelha de 

Observação - Exterior (GO-Exterior)19. Este instrumento foi pensado para ser aplicado em 

espaços exteriores educativos, destinados a crianças entre os 2 e os 6 anos de idade 

(creche e jardim de infância). A sua utilização ocorreu nos estudos A e B, ainda que em A 

tenha exercido um papel mais influente no processo de recolha dos dados. 

O GO-Exterior é composto por três partes: 

1. Ficha de caracterização do contexto - em que se registam os espaços 

observados e existentes, o número de crianças que frequentam a instituição, 

o número de crianças e adultos do grupo analisado e a duração da 

observação;  

2. Grelha de observação – composta por 19 itens, divididos em três domínios 

de análise: características globais (7 itens), específicas (espaços e 

estruturas, materiais e objetos soltos – 6 itens) e oportunidades de utilização 

(6 itens). A cotação da grelha de observação é feita em função de uma 

escala de três pontos em que 0 corresponde a ‘não se verifica’, 1 a ‘verifica-

se parcialmente’ e 2 a ‘verifica-se’. Para facilitar a compreensão da estrutura 

da grelha de observação, na  Tabela 6 apresentam-se itens exemplificativos 

dos domínios, remetendo-se para anexo a sua versão integral (cf. Anexo 2). 

3. Guião de entrevista semi-estruturada – atenta a dinâmicas de utilização do 

espaço (e.g. ação do adulto, planeamento e manutenção, relação com as 

famílias), a discursos pedagógicos sobre o brincar no espaço exterior e a 

oportunidades de formação e desenvolvimento profissional na área (cf. 

Anexo 2). 

 

 

 

 

 

                                                

19 O nome GO-Exterior tira proveito das iniciais de Grelha de Observação com o objetivo de criar um acrónimo 
que, na língua inglesa, possui o significado do verbo ir (to go). Assim, com a denominação deste instrumento 
pretendemos criar um jogo de palavras que transmite a ideia de IR (para o) Exterior. Referimo-nos a este 
instrumento como o GO-Exterior, assumindo que o verbo ir toma a função de nome comum (masculino, 
singular). 
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Tabela 6 - Exemplos de itens de observação no GO-Exterior 

GO-Exterior 

D1. Características globais D2. Características 

específicas 

D3. Oportunidades de 

utilização 

A sala de atividades pertencente 

ao grupo observado possui 

acesso direto à zona de brincar 

no exterior ou a um espaço de 

transição. 

Uma área grande, sem 

obstáculos, está disponível para 

atividades em grande grupo, 

como corridas, dança, jogos de 

grupo, etc. 

Os diferentes recursos de exterior 

estão acessíveis às crianças. 

O espaço exterior apresenta 

variações no relevo. Para cotar 

“verifica-se” é necessário 

assinalar três ou mais dos 

seguintes subitens. Para cotar 

“verifica-se parcialmente” é 

necessário assinalar pelo menos 

dois dos seguintes subitens. 

- Áreas planas 

- Montes 

- Declives/rampas 

- Socalcos/degraus 

- Buracos 

- Túneis 

- (…) 

O espaço exterior possui 

estruturas fixas ou semifixas, 

relacionadas com diferentes 

tipos de brincar. Para cotar 

“verifica-se” é necessário 

assinalar quatro ou mais dos 

seguintes subitens. Para cotar 

“verifica-se parcialmente” é 

necessário assinalar pelo menos 

três dos seguintes subitens. 

- Escorrega 

- Baloiço 

- Esconderijo 

- Palco 

- Estrutura para trepar 

- (…) 

A organização do espaço sugere 

possibilidades de ação 

relacionadas com diferentes áreas 

de aprendizagem (e.g. expressão 

motora, comunicação e 

linguagem, expressões artísticas, 

conhecimento do mundo). 

 

No que se refere à cotação da grelha de observação, adotou-se a seguinte lógica de 

contabilização e interpretação da informação: 

• Se todos os itens forem cotados positivamente com o nível 2, a pontuação 

máxima que se pode obter é de 36 pontos. 

• Neste sentido, estabeleceu-se uma linha de corte (18 pontos), acima ou abaixo 

da qual se podem efetuar inferências sobre uma organização do espaço rica e 

diversificada (entre 19 e 36 pontos) ou pobre e monótona (entre 0 a 18 pontos). 

Esta divisão que, à partida, pode ser entendida como redutora das especificidades 

inerentes a cada contexto, pretende facilitar o processo de análise e interpretação dos 

dados. Sem se inviabilizar uma análise qualitativa mais aprofundada sobre os dados, a 

atribuição de uma pontuação ao espaço permite uma caracterização rápida sobre o seu 

modo de organização, que poderá também ser útil no campo da intervenção. 
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8.1 Processo de construção do instrumento 

O GO-Exterior foi desenvolvido ao longo de cinco etapas, que decorreram de forma 

articulada e interdependente. Na Figura 8 apresenta-se o percurso realizado, fornecendo-

se posteriormente uma explicação mais detalhada sobre as principais decisões tomadas. 

 

Figura 8 - Etapas na construção do GO-Exterior 

Importa referir que apesar da natureza predominantemente sequencial entre as 

diferentes etapas, o processo de revisão da literatura prolongou-se nos momentos 

seguintes, ainda que com menor intensidade, e as etapas 3 e 4 iniciaram-se de forma 

paralela, por motivos de rentabilização do tempo. 

 

 

Etapa 1 – Revisão da literatura 

Num primeiro momento foram analisados diferentes trabalhos relacionados com a 

organização e avaliação da qualidade dos espaços de brincar ao ar livre, prestando-se 

especial atenção ao tipo de instrumentos utilizados para descrever os contextos. Apesar 

do levantamento realizado ter permitido identificar dimensões de qualidade a atender na 

organização dos espaços (cf. Capítulo 3), verificou-se, porém, uma escassez de estudos 

que fizessem uso de instrumentos focados na caracterização dos ambientes de brincar ao 

ar livre em contextos educativos. Entre os trabalhos analisados, o tipo de organização e 

recursos existentes são muitas vezes descritos de forma detalhada, sem se adotar um 

formato de registo específico (Barbour, 1999; Cardon, Cauwenberghe, Labarque, Haerens, 

& Bourdeaudhuij, 2008; Herrington & Studtmann, 1998; Sugiyama et al., 2010). Verificam-

se também situações em que a ação da criança, por relação às características funcionais 

do meio, se assume como objeto principal de estudo, fazendo-se uso de instrumentos e 

técnicas que ajudam a descrever o tipo de interação que esta estabelece com os estímulos 
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que encontra (Cosco, Moore, & Smith, 2014; Dahl et al., 2013; Dyment & O’Connell, 2013; 

Kuh et al., 2014; Lucas & Dyment, 2010). 

Ainda, identificaram-se alguns instrumentos que, embora úteis para compreender a 

qualidade do ambiente educativo, não se focam exclusivamente nos contextos ao ar livre.  

A Children’s Physical Environments Rating Scale (G. Moore, Sugiyama, & O’Donnell, 

2003), por exemplo, é composta por quatro partes, centradas na organização global do 

contexto e na oferta educativa existente nos espaços interiores (i.e. sala de atividades) e 

exteriores. No entanto, a atenção dada ao exterior não é significativa, existindo 15 itens 

dedicados aos espaços de brincar ao ar livre, num total de 151 que compõem a escala. 

Por sua vez, as amplamente estudadas Infant/Toddler Childhood Environment Rating 

Scales (ITERS - Harms, Cryer, & Clifford, 2006) e Early Childhood Environment Rating 

Scales (ECERS - Harms, Clifford, & Cryer, 2008), abordam o espaço exterior de forma 

muito superficial, fazendo apenas referência à sua organização em alguns itens 

relacionados com o jogo físico ativo, a motricidade global, o contacto com água e areia e a 

promoção de noções de ciência e natureza. 

Não obstante a escassez de recursos relacionados com a caracterização e avaliação 

dos espaços ao ar livre, foram encontrados alguns trabalhos que se constituíram como 

contributos valiosos para a construção do GO-Exterior. Destaca-se a Preschool outdoor 

environment measurement scale (POEMS - DeBord, Hestenes, Moore, Cosco, & McGinnis, 

2005), um instrumento que tem como principal objetivo avaliar a qualidade dos espaços 

exteriores em contextos de educação de infância para crianças dos 3 aos 5 anos. A 

POEMS é constituída por 56 itens, que se organizam em 5 domínios (ambiente físico, 

interações, espaços de brincar e aprendizagem, programa, papel do educador/cuidador). 

Para completar todos os itens é necessário observar o grupo de crianças e o adulto 

responsável no espaço exterior durante uma hora (aproximadamente) e realizar uma 

entrevista com o educador após o período de observação. Para cada domínio, contabiliza-

se o número de respostas afirmativas e é calculada a percentagem média deste valor, por 

relação ao número de itens do domínio. Com as médias obtidas assinalam-se áreas fortes 

e áreas que carecem de maior investimento, potenciando-se assim processos de melhoria 

dos espaços (DeBord et al., 2005). 

A POEMS serviu como modelo e ponto de partida para o instrumento desenvolvido, 

no entanto, efetuaram-se adaptações e transformações no sentido de aceder a um formato 

mais adequado aos objetivos do estudo e à realidade portuguesa. Apesar de existirem 

semelhanças no tipo de itens observados, foram feitas mudanças significativas, que 

atribuem um carácter inovador e singular ao GO-Exterior. 
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Para além da POEMS, os instrumentos apresentados por Mårtensson e 

colaboradores (2013; 2009), Woolley e Lowe (2013), Ozdemir e Yilmaz (2008), Frost, 

Wortham e Reifel (2012) e pela Learning through Landscapes (2014) constituíram-se como 

outras fontes de informação úteis para a construção do GO-Exterior. Com níveis de 

aprofundamento, complexidade e objetivos distintos, estes trabalhos potenciaram a 

identificação de aspetos importantes a considerar na compreensão das práticas de 

organização e utilização dos espaços ao ar livre. 

Numa abordagem minimalista, Mårtensson e colaboradores (2013; 2009) 

apresentam as Outdoor play environment categories (OPEC), em que a caracterização do 

espaço é feita em função de três aspetos: 1) dimensão do espaço; 2) proporção da área 

ocupada com elementos naturais ou desníveis no terreno; 3) integração entre elementos 

naturais, áreas amplas e zonas de brincar. Para cada uma destas categorias são 

estabelecidos níveis de classificação diferenciados (de 1 a 3) e o “valor” do espaço é 

determinado pela média obtida nas três dimensões. No nosso estudo, a caracterização do 

espaço através da utilização isolada destas três categorias revelar-se-ia insuficiente, no 

entanto, reconhece-se a pertinência desta abordagem como forma de realçar aspetos-

chave a considerar na avaliação do espaço. 

Na investigação realizada por Woolley e Lowe (2013) foi construída uma ferramenta 

para analisar a relação entre o design dos espaços e o seu potencial para o brincar. O 

instrumento desenvolvido é composto por três dimensões: tipo de brincar, elementos 

físicos e características ambientais do espaço. As escalas relacionadas com o espaço 

apresentavam um sistema de cotação de 0 a 5, marcando-se uma progressão na qualidade 

da oferta. O sistema de cotação utilizado e o tipo de itens definidos foram objeto de uma 

reflexão aprofundada. Sob o nosso ponto de vista, no GO-Exterior não seria adequado 

utilizarmos uma escala tão extensa, que atribuiria uma maior complexidade ao processo 

de cotação. Considerou-se que uma escala mais simples (de 0 a 2), comum a todos os 

itens, traria maior flexibilidade na recolha de informação, sendo dado espaço para a 

anotação de dados adicionais. Em alguns dos itens estabelecidos por Woolley e Lowe 

(2013) era dada ênfase à quantidade de estímulos e não tanto à sua qualidade ou 

diversidade, não nos parecendo pertinente assumirmos uma preocupação com a 

enumeração na construção dos itens do GO-Exterior.  

Por sua vez, Ozdemir e Yilmaz (2008) elaboraram um guião de entrevista dirigido a 

professores e a diretores de escolas, com o intuito de perceber qual a percepção existente 

em relação aos espaços exteriores dos contextos estudados. Este guião estava organizado 

em quatro temáticas: 1) design, 2) manutenção do espaço, 3) principais atividades 
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desenvolvidas ao ar livre pelos estudantes e 4) opinião dos estudantes sobre os espaços. 

Apesar de não se focar numa caracterização pormenorizada dos espaços exteriores, este 

trabalho permitiu refletir sobre o tipo de questões que poderiam ser colocadas aos 

profissionais durante a entrevista.  

Através do trabalho de Frost, Wortham e Reifel (2012, pp. 469–471), foi possível 

refletir sobre dimensões a considerar na organização de espaços equilibrados, onde 

elementos da natureza, materiais soltos e estruturas fixas estão disponíveis, com o intuito 

de diversificar as possibilidades de ação da criança. Estes autores publicaram uma 

checklist composta por 60 itens, divididos equitativamente por três secções, relacionadas 

com aquilo que o espaço contém, o nível de segurança que oferece e as oportunidades de 

desenvolvimento e aprendizagem que podem ser suscitadas pelo modo de organização 

dos recursos e pela intervenção do adulto.  

Por último, a Learning through Landscapes, uma entidade britânica dedicada a 

promover o brincar e a aprendizagem no espaço exterior, na sua publicação Play Out 

(2014, pp. 73–79) apresenta um conjunto de grelhas que pretendem facilitar a recolha de 

informação sobre a qualidade dos espaços e das práticas desenvolvidas. Nestes 

documentos, a avaliação do espaço é feita através da reflexão em torno dos seguintes 

campos: (1) modo como o espaço é utilizado (e.g. articulação entre o interior e o exterior; 

tipo de aprendizagens suscitadas pelo espaço); (2) tipo de estruturas existentes (e.g. 

dimensão do espaço, tipo de superfícies e equipamentos fixos); (3) práticas de organização 

e gestão de profissionais (e.g. exigências de manutenção do espaço, formação específica 

da equipa). 

Em forma de síntese, apresentamos na Tabela 7 as principais áreas de influência de 

cada uma destas fontes nas diferentes dimensões do GO-Exterior. 
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Tabela 7 - Contributos para a construção do GO-Exterior 

Dimensões exploradas no GO-Exterior 
POEMS 
(DeBord, Hestenes, Moore, 
Cosco, & McGinnis, 2005) 

Woolley & 
Lowe (2013) 

Ozdemir e 
Yilmaz (2008) 

Frost, Wortham, 
e Reifel, (2012) 

Learning through 
Landscapes (2014) 

OPEC 
(Mårtensson et 
al, 2009) 

Características globais 

Dimensão, articulação e fronteiras ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ 

Acessibilidade ✔   ✔ ✔  

Superfícies  ✔   ✔  

Topografia  ✔  ✔   

Condições de segurança e saúde ✔   ✔ ✔  

Características específicas 

Estruturas fixas  ✔  ✔ ✔  

Objetos soltos ✔ ✔  ✔   

Elementos naturais ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ 

Áreas amplas ✔ ✔  ✔   

Áreas de circulação ✔ ✔  ✔   

Oportunidades de utilização 

Autonomia na exploração e movimentação ✔   ✔ ✔  

Espaços de arrumação ✔   ✔   

Possibilidades de aprendizagem  ✔  ✔   

Desafios  ✔   ✔  

Intervenção do adulto no brincar ✔   ✔   

Entrevista 

Frequência na utilização do exterior ✔      

Tempo de preparação     ✔  

Condicionantes da utilização do exterior     ✔  

Perceção sobre a qualidade do espaço e 
seu potencial para aprendizagem e 
desenvolvimento 

 ✔ ✔  ✔  

Práticas de planeamento   ✔  ✔  

Utilização de outros espaços ✔      

Exigências de manutenção   ✔  ✔  

Equipamento e materiais disponibilizados ✔    ✔  

Enquadramento em documentos 
pedagógicos 

    ✔  

Envolvimento das famílias ✔    ✔  

Formação/conhecimento especializado ✔   ✔ ✔  
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Etapa 2 e 3 – Desenvolvimento e teste do GO-Exterior 

A análise de diferentes trabalhos relacionados com a organização dos espaços de 

brincar ao ar livre conduziu ao desenvolvimento da primeira versão do GO-Exterior (cf. 

Anexo 1) 

A partir desta versão foi iniciada uma fase de teste do instrumento, considerando-se 

essencial perceber até que ponto é que os diferentes itens e respetivo sistema de cotação 

se adequavam aos objetivos pretendidos e funcionavam numa situação real de recolha de 

dados. Importava também treinar competências de observação e aplicação do GO, como 

a gestão do tempo e a desenvoltura na captação de informação.  

Assim, o instrumento foi aplicado em três contextos de educação de infância do 

município de Aveiro, com características semelhantes aos estabelecimentos que iriam ser 

estudados. Foram analisados os espaços exteriores de dois jardins de infância públicos e 

de uma instituição particular de solidariedade social. Em cada contexto, um grupo de 

crianças foi observado e a educadora de infância responsável foi entrevistada. 

A experimentação do GO-Exterior levou à identificação de alguns problemas, que 

exigiram a alteração ou remoção de itens (cf. Anexo 1).  Entre os principais motivos que 

fundamentaram as mudanças introduzidas destacam-se os seguintes: 

• A complexidade ou profundidade da informação exigida em alguns itens não podia 

ser obtida numa observação de curta duração; 

• Encontraram-se ideias repetidas ou demasiado ambíguas que geravam confusão 

no processo de cotação; 

• Foi necessário redigir de forma mais clara alguns itens ou introduzir informações 

adicionais, no sentido de minimizar a possibilidade de erro ou de excessiva 

subjetividade no processo de cotação; 

• Para promover a coerência do instrumento e facilitar a recolha sistematizada de 

informação, a ordem de alguns itens foi alterada e acrescentaram-se mais opções 

de resposta nos itens relacionados com equipamentos e materiais. 

 

 

Etapa 4 e 5 – Discussão do instrumento com especialistas e desenvolvimento 

da versão de estudo  

Através de um processo gradual de consolidação e melhoria do instrumento, foram 

também pedidos pareceres a três especialistas com conhecimentos e experiência científica 
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em áreas relacionadas com o GO-Exterior (e.g. brincar e atividade física na infância, 

qualidade dos espaços educativos, práticas educativas em educação de infância). 

Globalmente, todos os especialistas consideraram que o instrumento era adequado 

para os fins pretendidos, cobrindo aspetos importantes para a avaliação do espaço. As 

principais sugestões prenderam-se com a alteração ou clarificação de itens, incorporando-

se a maioria das sugestões obtidas na versão final do instrumento. O parecer dos 

especialistas também se revelou útil para a discussão em torno das potencialidades e 

limitações do GO, que serão apresentados numa fase posterior deste trabalho. 

Após a consulta dos especialistas, foram incluídas as últimas alterações no 

instrumento, chegando-se assim à versão utilizada na fase de recolha de dados. No Anexo 

1 são apresentadas todas as alterações introduzidas no instrumento, desde a etapa 3 à 5. 

No Anexo 2 consta a versão utilizada na recolha de dados20. 

 

                                                

20 Através da recolha de dados, percebemos ainda outros pormenores que poderiam ser melhorados em 
versões futuras do instrumento (cf. Anexo 3). 



 

 



 

 

127 Capítulo 9 

9. Estudo A – Imagens sobre os espaços exteriores em contextos de 

educação de infância 

O estudo A teve como principal objetivo explorar conceções e práticas existentes em 

torno dos espaços exteriores em CEI, atendendo a documentos institucionais, a discursos 

dos profissionais e a modos de organização do espaço. Estas três dimensões estão 

encadeadas e oferecem uma visão plural sobre a realidade, permitindo assim uma 

compreensão mais aprofundada sobre o objeto de estudo. Através dos documentos 

institucionais procurámos averiguar a existência de políticas ou linhas de atuação 

estratégica definidas para os espaços exteriores, considerando a valorização e utilização 

deste contexto como ambiente educativo. A análise dos discursos focou-se, sobretudo, na 

compreensão de práticas relacionadas com a valorização do exterior enquanto ambiente 

educativo, com as suas principais dinâmicas de utilização e com o papel do adulto durante 

o brincar ao ar livre. A atenção ao modo de organização do espaço prendeu-se com a 

necessidade de compreender quais as oportunidades oferecidas pelos contextos, 

atendendo-se a aspetos como a dimensão, características do terreno, tipo de materiais e 

estruturas disponíveis e oportunidades de utilização.  

 

 

9.1 Seleção e descrição dos casos 

Nesta etapa da investigação foram estudados 12 CEI pertencentes a um município 

da zona centro do território continental português. O número de casos selecionados 

fundamentou-se em preocupações relacionadas com a exequibilidade da investigação e 

com a intenção de assegurar, tanto quanto possível, níveis de representatividade e de 

diversidade, considerando a realidade em estudo. A escolha deste grupo efetuou-se com 

base nos seguintes critérios: localização (pertencentes ao mesmo município), natureza da 

organização (pública ou particular de solidariedade social), tipo de resposta educativa 

fornecida (creche e/ou jardim de infância) e número de crianças inscritas (contextos com 

menor e maior população discente dentro do município). O município é composto por 31 

estabelecimentos educativos com respostas de creche e jardim de infância (17 IPSS e 14 

jardins de infância públicos), tendo-se selecionado 6 contextos públicos e 6 privados (12 

no total). Entre estes, optámos também por escolher contextos com um elevado número 

de crianças (3 públicos e 3 IPSS), tendencialmente situados em zonas com maior 

densidade populacional, e outros com um reduzido número de crianças (3 públicos e 3 

IPSS), localizados em zonas mais rurais, com menor densidade populacional. 
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Após ter sido obtida a autorização da Direção-Geral da Educação para a recolha de 

dados em meio escolar (Despacho n.º 15847/2007 de 23 de julho), procedeu-se ao 

contacto com os contextos selecionados21. O convite à participação foi feito via correio 

eletrónico, fornecendo-se uma explicação sumária do trabalho em curso. A colaboração 

dos contextos educativos envolveu a autorização para a observação dos espaços 

exteriores existentes durante a sua utilização por um grupo de crianças de creche ou de 

jardim de infância (JI), a realização de entrevistas individuais com as educadoras de 

infância responsáveis pelos grupos observados e a consulta dos respetivos documentos 

de orientação pedagógica. 

Nas Tabelas 8 e 9 apresentamos uma caracterização global dos contextos 

estudados, considerando os grupos de crianças e os profissionais envolvidos. Os dados 

referem-se ao ano letivo de 2016-2017, aquando da recolha da informação.  

A denominação atribuída a cada caso reflete os critérios que fundamentaram a sua 

seleção, procurando-se facilitar uma interpretação rápida das principais características da 

organização na fase de análise e discussão dos dados: 

P – Público 

I – IPSS 

R – Reduzido número de crianças (inferior a 50) 

E – Elevado número de crianças (superior a 50) 

Exemplo: IR1 – IPSS, reduzido número de crianças, 1 (posição atribuída entre os 

casos estudados) 

  

                                                

21 Entre os contextos inicialmente identificados, apenas um não aceitou participar, referindo que o espaço 
exterior da instituição estava em obras, pelo que tivemos de proceder à sua substituição de acordo com os 
critérios estabelecidos. 
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Tabela 8 - Caraterização dos CEI 

CEI Natureza da 

organização 

Respostas existentes N.º de crianças dos 0 

aos 6 anos 

IR1 IPSS Creche, JI e 3.ª idade 46 (reduzido) 

IR2 IPSS Creche, JI e 3.ª idade 33 (reduzido) 

IR3 IPSS Creche, JI e 3.ª idade 19 (reduzido) 

IE4 IPSS Creche, JI, CATL, CAT, 3.ª idade, 

Deficiência 

124 (elevado) 

IE5 IPSS Creche, JI, CATL, Apoio Social 119 (elevado) 

IE6 IPSS Creche, JI, CATL, 3.ª idade, Apoio Social 114 (elevado) 

PR11 Público JI 8 (reduzido) 

PR22 Público JI, CATL 10 (reduzido) 

PR33 Público JI, 1.º CEB 25 (reduzido) 

PE42 Público JI, 1.º CEB 46 (elevado) 

PE51 Público JI, 1.º CEB 94 (elevado) 

PE63 Público JI, 1.º CEB 100 (elevado) 
1 Incluídos no agrupamento de escolas A 
2 Incluídos no agrupamento de escolas B 
3 Incluídos no agrupamento de escolas C 

 

Tabela 9 - Caraterização dos grupos observados e das profissionais entrevistadas 

CEI Crianças Educadoras de infância 

N.º de 
crianças 

Faixa 
etária 

Idade Tempo de 
serviço 

Tempo de serviço 
na instituição 

Tipo de vínculo 

IR1 25 3-6 
anos 

47 21 anos 17 anos Efetivo 

IR2 18 3-6 
anos 

46 4 anos 4 anos Efetivo 

IR3 1122 3-6 
anos 

46 20 anos 18 anos Efetivo 

IE4 22 4-5 
anos 

39 15 anos 15 anos Efetivo 

IE5 16 2-3 
anos 

48 4 meses 4 meses Estágio profissional 

IE6 15 2-3 
anos 

46 17 anos 17 anos Efetivo 

PR1 8 3-6 
anos 

54 31 anos 19 anos Quadro 

PR2 10 3-6 
anos 

58 26 anos 9 anos Quadro 

PR3 25 3-6 
anos 

52 29 anos 13 anos Quadro 

PE4 17 3-6 
anos 

49 27 anos 6 anos Quadro de Zona 
Pedagógica 

PE5 23 3-6 
anos 

50 25 anos 1 ano Quadro de Zona 
Pedagógica 

PE6 25 3-6 
anos 

53 30 anos 16 anos Quadro 

 

                                                

22 Este grupo de crianças não foi diretamente observado (cf. Capítulo 9, ponto 9.2). 
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Através da análise das Tabelas 8 e 9, percebemos que todas as IPSS estudadas 

possuem outros serviços sociais e educativos, para além das respostas de creche e jardim 

de infância. Entre os estabelecimentos públicos, quase todos os jardins de infância estão 

acoplados ao 1.º ciclo do ensino básico, partilhando os mesmos espaços exteriores. Sobre 

os grupos de crianças observados, a maioria estava a frequentar a educação pré-escolar, 

integrando a faixa etária dos 3 aos 6 anos. Apenas foram observados dois grupos de 

creche, dada a inexistência de estabelecimentos para os 0 aos 3 anos de idade de natureza 

pública e sob a tutela do Ministério da Educação. 

As educadoras de infância entrevistadas (todas mulheres) apresentam idades 

compreendidas entre os 39 e os 58 anos, estando a maioria já efetiva ou no quadro da 

instituição. A experiência profissional das educadoras varia entre os 4 meses e os 31 anos, 

sendo que muitas trabalham na instituição estudada há muitos anos. 

 

 

9.2 Procedimentos de recolha dos dados 

Junto dos CEI selecionados, o processo de recolha de dados abrangeu a observação 

do espaço exterior e a realização de entrevistas às educadoras de infância, com recurso 

ao GO-Exterior. Ainda, foram efetuados alguns registos fotográficos, como complemento 

ao processo de observação e caracterização do contexto.  A análise documental incidiu 

sobre as produções escritas disponibilizadas pelos CEI, considerando o projeto educativo, 

o projeto de grupo, o plano de atividades e o regulamento interno. A recolha de dados 

decorreu entre fevereiro e maio de 2017. 

 

 

Aplicação do GO-Exterior – observação e entrevista 

A utilização do GO-Exterior seguiu um conjunto de procedimentos que foram 

implementados de forma semelhante em todos os contextos estudados. Estes 

procedimentos, definidos sob princípios de rigor e coerência, facilitaram a interação com 

os CEI e seus participantes, bem como a organização sistemática da informação, à medida 

que esta ia sendo recolhida. Assim, procurámos que: 

• a escolha do grupo a observar fosse feita pelos profissionais e/ou respetivas 

chefias, com a única ressalva de que a participação de grupos de creche só 
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poderia acontecer com a faixa etária dos 2-3 anos23. Pretendíamos criar 

condições para uma participação voluntária dos educadores, nos dias e horários 

que fossem mais convenientes, minimizando possíveis perturbações causadas 

pela investigação; 

• a observação das crianças no espaço exterior e a realização da entrevista 

acontecessem no mesmo dia; 

• as crianças e os adultos responsáveis fossem observados no espaço exterior 

durante um período mínimo de 30 minutos. Durante este tempo, importava 

compreender que tipo de oportunidades eram disponibilizadas pelos adultos ou 

espontaneamente criadas pelas crianças durante a exploração do espaço; 

• a observação das crianças fosse feita no local frequentado com maior 

regularidade (quando existiam várias zonas de exterior), apesar de 

considerarmos todos os espaços utilizados pelo grupo na cotação do GO-

Exterior; 

• a entrevista servisse para abordar aspetos que não tivessem ficado claros 

durante a observação, adotando-se uma atitude flexível em torno das questões 

previstas no guião; 

• a entrevista permitisse recolher exemplos e indicadores quantitativos sobre as 

práticas de utilização do espaço exterior (e.g. frequência das idas para o exterior, 

descrição de atividades realizadas); 

• as entrevistas fossem realizadas em espaços escolhidos pelas educadoras de 

infância, apelando-se apenas à necessidade de alguma tranquilidade e 

distanciamento das crianças. 

O tempo médio de observação do espaço exterior durante a sua utilização pelas 

crianças rondou os 45 minutos. Todas as observações foram realizadas em dias de sol ou 

ligeiramente enevoados. Quando as previsões meteorológicas apontavam para a 

possibilidade de chuva, as visitas às instituições tiveram de ser reagendadas, pois as 

educadoras não permitiam que as crianças utilizassem o exterior em situações 

atmosféricas mais adversas. Esta situação foi particularmente evidente no contexto IR3, 

onde não pudemos observar as crianças ao ar livre porque a educadora considerou que o 

tempo enevoado e com algum vento não era adequado. Uma vez que se conseguiram 

obter as informações mais relevantes para o preenchimento do GO-Exterior através da 

                                                

23 Como referido anteriormente, o GO-Exterior foi pensado para ser aplicado em espaços exteriores educativos 
utilizados por crianças entre os 2 e os 6 anos de idade. 
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entrevista e da observação do espaço (sem crianças), não se considerou pertinente 

reagendar uma nova visita a IR3. 

 

As entrevistas decorreram imediatamente após o período de observação, em 

espaços calmos e distantes das crianças. Para facilitar a recolha dos dados e para que se 

prestasse uma maior atenção ao diálogo, as conversas foram gravadas em formato áudio 

e posteriormente transcritas pela investigadora. De uma forma geral, a gravação das 

entrevistas pareceu não exercer influência na atitude e respostas das educadoras, sendo 

que os sentimentos de desconforto e nervosismo que poderiam existir numa fase inicial 

foram desaparecendo ao longo da conversa. Antes de se iniciar a entrevista, os principais 

objetivos do estudo foram apresentados e obteve-se o consentimento informado das 

profissionais para a gravação do diálogo e para a respetiva utilização dos dados (cf. Anexo 

4). As entrevistas tiveram uma duração média de 40 minutos. 

 

 

Análise dos documentos institucionais reguladores da ação educativa 

Apesar de existirem diferentes procedimentos de regulação e formalização do 

trabalho em jardins de infância públicos e IPSS, que originam uma profusão de produções 

escritas com nomenclaturas variadas24, nesta investigação optámos por selecionar e 

analisar quatro documentos-tipo: (1) projeto educativo; (2) regulamento interno; (3) plano 

anual de atividades e (4) projeto de grupo. A escolha destes documentos prendeu-se com 

a sua potencial influência no tipo de práticas desenvolvidas, tanto a um nível macro, focado 

nos princípios norteadores da ação educativa no seio da organização, como a um nível 

micro, relacionado com o trabalho que os profissionais desenvolvem diretamente com as 

crianças. 

O acesso a estes documentos foi feito através das profissionais entrevistadas que, 

na sua maioria, acederam ao nosso pedido e enviaram, via correio eletrónico, as produções 

solicitadas. Na Tabela 10 apresentamos os documentos que cada contexto disponibilizou 

para consulta. 

  

                                                

24 Na linha do referido por Costa (2007), entre os contextos educativos estudados encontraram-se diferentes 
denominações para documentos reguladores da ação educativa com propósitos e conteúdos idênticos. O 
exemplo mais evidente desta situação refere-se ao projeto de grupo, que aparece denominado como projeto 
curricular de sala, projeto curricular de grupo, projeto pedagógico ou plano de atividades de turma. A adoção 
da denominação ‘projeto de grupo’ pareceu-nos ser a mais consensual e agregadora dos diferentes nomes 
encontrados. 
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Tabela 10 - Documentos institucionais analisados 

CEI Projeto 

Educativo 

Regulamento 

Interno 

Plano Anual 

Atividades 

Projeto de 

grupo 

IR1 X X X - 

IR2 - - X X 

IR3 - - - - 

IE4 X X X X 

IE5 X - X X 

IE6 X X X X 

PR1 X X X X 

PR2 X X X25 X 

PR3 X X X X 

PE4 X X X25 - 

PE5 X X X X 

PE6 X X X X 

 

Como é possível perceber através da Tabela 10, nem sempre conseguimos obter 

todos os documentos desejados. Esta situação deveu-se a diferentes fatores que importa 

esclarecer. Por vezes, detetámos alguma relutância por parte das profissionais em partilhar 

documentos de natureza interna da instituição, invocando-se a necessidade de obter a 

autorização da direção para a partilha da informação (IR2 e IR3). Apesar de vários 

contactos telefónicos no sentido de explicarmos as intenções subjacentes à análise dos 

documentos e de manifestarmos a nossa disponibilidade para efetuarmos uma consulta 

dos mesmos in loco, evitando assim que estes saíssem da instituição, os documentos não 

foram partilhados e optámos por prosseguir com o nosso plano de trabalho. Noutras 

ocasiões, percebemos que os documentos solicitados não existiam ou não apresentavam 

um formato considerado adequado para serem consultados por alguém externo (projetos 

de grupo de IR1, IR3 e PE4). A ausência destes documentos apontará para eventuais 

situações de desregulação do trabalho educativo, em que as ações desenvolvidas não 

obedecem a um processo de planeamento amplo e coerente. Por último, verificaram-se 

também casos em que os documentos, muitas vezes transversais a diferentes 

estabelecimentos educativos (plano anual de atividades de PR2 e PE4), estavam alojados 

em sistemas informáticos, cujo acesso e respetiva extração parecia ser difícil de realizar 

pelas profissionais (em PR2 e PE4, referência à plataforma Moodle). 

                                                

25 Em PR2 e PE4 não foi possível consultar o plano de atividades global, apenas um resumo descritivo do 
projeto desenvolvido pelo departamento de educação pré-escolar, onde se definem os principais objetivos das 
atividades a desenvolver ao longo do ano. 
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Não obstante estas situações particulares, na maioria dos CEI foi possível consultar 

os documentos pretendidos, verificando-se, em alguns casos, políticas de acesso livre, 

através da sua disponibilização nas respetivas páginas eletrónicas das instituições.   

 

 

9.3 Análise dos dados 

Os dados obtidos no estudo A são explorados em função do modelo concetual 

construído no capítulo 6 (cf. Figura 6). Primeiramente, identificam-se os cenários que 

melhor descrevem cada CEI, atendendo ao modo de organização do espaço, aos discursos 

sobre as práticas e ao enquadramento fornecido pelos documentos institucionais e, 

posteriormente, cruzam-se os cenários obtidos, apresentando-se a imagem organizacional 

que melhor descreve o contexto em estudo. 

 

 

Figura 6 – Dos cenários às imagens sobre os espaços. 
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Organização dos espaços 

Na análise dos dados recolhidos através do GO-Exterior, apurámos as pontuações 

totais de cada CEI e sistematizámos as informações complementares obtidas em alguns 

itens da grelha (e.g. tipo de equipamentos ou objetos soltos registados). Os resultados 

obtidos foram agrupados de acordo com os domínios explorados no GO-Exterior e 

interpretados através das dimensões assinaladas nos cenários 5 e 6, constituintes do 

nosso modelo de análise (Capítulo 6, ponto 6.1) (cf. Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Categorização dos dados obtidos no GO-Exterior em função dos Cenários 5 e 6 

Domínios do GO-Exterior Dimensões cenários 5 e 6 

Características globais Condições de segurança e salubridade 

Tipo de superfícies e topografias 

Facilidade de comunicação interior - exterior 

Espaços e estruturas Variedade de estruturas fixas e semifixas 

Variedade de zonas (naturais, amplos, circulação) 

Materiais e objetos soltos Quantidade e qualidade de objetos soltos 

Quantidade e qualidade de materiais naturais 

Oportunidades de utilização Movimentação entre espaços 

Oportunidades para a livre iniciativa 

Acessibilidade de recursos 

Diversidade de experiências (áreas de aprendizagem e 

desafio) 

 

Sobre as características físicas do espaço e respetivas possibilidades de utilização, 

os dados obtidos através do GO-Exterior traduziram-se em pontuações globais 

consideravelmente baixas na maioria dos contextos26. Através da informação contida na 

Tabela 12, percebemos que, entre os 12 CEI estudados, apenas IE6, PR2 e PE6 

apresentam valores acima de 18 (linha de corte), apontando assim para uma realidade 

predominantemente pautada por uma organização pobre e monótona. Em IR2, IE4 e IE5 

verificam-se as pontuações mais baixas. 

 

Tabela 12 - Pontuação obtida no GO-Exterior nos 12 CEI estudados 

CEI IR1 IR2 IR3 IE4 IE5 IE6 PR1 PR2 PR3 PE4 PE5 PE6 

Pontuação obtida 18 8 12 9 11 23 17 20 17 15 14 24 

Pontuação máxima: 36 

Organização pobre e monótona: = ou < a 18 

Organização rica e diversificada: > a 18 

                                                

26 Sempre que é feita referência à “maioria”, num conjunto de 12 CEI, estamos a assumir que a situação 
apresentada se verifica em mais de 6 contextos. 
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A maioria dos contextos apresenta aspetos positivos relacionados com: 

• segurança e salubridade; 

• existência de zonas de proteção contra o sol e a chuva; 

• existência de áreas amplas para a realização de atividades em grande 

grupo; 

• disponibilização de estruturas fixas ou semifixas (sobretudo relacionadas 

com a promoção da atividade física). 

Todavia, verificam-se fragilidades significativas relacionadas com: 

• condicionamentos no acesso ao espaço e pouca autonomia na circulação e 

transição entre áreas (entre interior e exterior e diferentes zonas de exterior); 

• reduzida variabilidade de pisos e alterações no relevo; 

• poucas zonas naturais;  

• poucos materiais soltos e elementos naturais; 

• condicionamentos no acesso aos materiais de brincar; 

• reduzidas oportunidades para o confronto com desafios; 

• reduzida diversidade na oferta educativa. 

 

De seguida, apresentamos uma análise mais detalhada em torno das principais 

categorias em estudo (cf. Tabela 11), incluindo, sempre que se considerou pertinente e 

possível, desenhos ilustrativos das situações analisadas27. No Anexo 5 apresentamos 

outros dados obtidos através da aplicação do GO-Exterior nos 12 CEI estudados.  

 

 

Características globais 

A maioria dos contextos observados (7)28 possui um aspeto cuidado e seguro. De 

uma forma geral, os espaços exteriores são completamente vedados e as zonas de entrada 

e saída são controladas (e.g. porteiros, portões fechados), tendo-se apenas registado dois 

espaços que não apresentavam fronteiras definidas (em IE5 por degradação e em PR1 por 

                                                

27 Importa salientar que os desenhos foram realizados com base em fotografias dos locais, mediante 
autorização expressa das profissionais. Estas ilustrações pretendem apenas representar a realidade, não se 
constituindo como cópias exatas dos CEI estudados.  

28 Referência ao número de contextos em que determinada situação se verificou, num total de 12 casos 
analisados. 
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serem áreas comunitárias). Ainda, em quatro contextos (IR2, IE5, PR1 e PE4) registaram-

se situações de algum perigo relacionadas com a proximidade do tráfego automóvel e a 

falta de limpeza do espaço (e.g. em IE5 existiam armadilhas para ratos e muito lixo no 

chão) (cf. Figura 9). 

 

Figura 9 –Tráfego automóvel próximo das zonas de brincar (ilustração de Álvaro Portugal). 

 

Em nenhum contexto foi possível observar um espaço de transição, 

propositadamente organizado e utilizado de forma a permitir uma articulação harmoniosa 

entre interior e exterior e a realização de atividades mais resguardadas. Em algumas 

situações (6), a arquitetura do edifício educativo e a disposição dos equipamentos permitia 

a criação desse espaço (existência de telheiros ou de salas com acesso direto ao exterior; 

zona com mesas e bancos), mas não se verificava uma preocupação com a criação de um 

ambiente de transição (cf. Figura 10). Paralelamente, na maioria dos contextos (8), a sala 

de atividades não tinha acesso à zona de brincar no exterior (cf. Figura 11). 
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Figura 10 – Potenciais zonas de transição entre o exterior e o interior (ilustrações de Álvaro 

Portugal). 

 

Figura 11 – Acesso ao exterior feito pelas zonas de circulação (e.g. corredores) (ilustrações de 

Álvaro Portugal). 
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No que se refere às superfícies existentes nos espaços, os três pisos mais frequentes 

foram o cimento (11), seguindo-se a erva (8) e o piso de borracha (7). Entre os 12 contextos 

analisados, 5 apresentaram uma diversidade elevada de superfícies (igual ou superior a 

quatro), em que se destaca IE6 com zonas com piso de borracha, areia, cimento, relva e 

gravilha.  

A existência de variações no relevo revelou-se também reduzida, encontrando-se 

apenas 4 contextos com três ou mais alterações no terreno. Com efeito, as áreas planas 

predominam e, pontualmente, surgem zonas com desníveis/rampas (6) e socalcos/degraus 

(5), que nem sempre podem ser acedidas livremente pelas crianças. A Figura 12 procura 

ilustrar a extensão de áreas planas em alguns dos CEI observados. 

 

  

  

Figura 12 – Áreas planas (ilustrações de Álvaro Portugal). 

 

No que se refere às condições de proteção para situações de sol e/ou chuva, a 

maioria dos contextos (7) apresentava soluções adequadas, sendo que nos restantes 

casos apenas uma das possibilidades estava salvaguardada (e.g. espaços com árvores 

que providenciavam sombra, mas sem estruturas para a chuva) (cf. Figura 13) 
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Figura 13 – Condições de proteção para situações de sol ou chuva (ilustrações de Álvaro Portugal). 

 

As dimensões do espaço são apresentadas na Tabela 13 e constituem-se como 

valores aproximados, pois, na maioria das situações, não foi possível obter uma medida 

exata de cada contexto. Para calcular a área observada recorremos às funcionalidades do 

Google Earth e a medições feitas manualmente no dia da recolha de dados. Não 

conseguimos obter informações sobre PE6, pois a dimensão do espaço não permitia o seu 

cálculo manual e não existiam dados atualizados deste contexto no Google Earth. Em IE5, 

IE6, PR1 e PE5 existiam diferentes zonas de exterior, sem ligação entre si, daí ter-se 

calculado separadamente a área de cada uma. 
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Tabela 13 - Dimensões aproximadas dos espaços exteriores observados 

CEI Dimensão (aprox.) N.º de crianças Área p/ criança (aprox.) 

IR1  1380 m2 25 55 m2 

IR2 1030 m2 18 57 m2 

IR3 205 m2 11 19 m2 

IE4 545 m2 22 25 m2 

IE5 Zona 1 - 321 m2 

Zona 2 - 24 m2 

16 Zona 1 – 20 m2 

Zona 2 – 1,5 m2 

IE6 Zona 1 - 240 m2 

Zona 2 - 3887 m2 

Zona 3 - 9131 m2 

15 Zona 1 – 16 m2 

Zona 2 – 259 m2 

Zona 3 – 609 m2 

PR1 Zona 1 - 230 m2 

Zona 2 - 35 m2 

8 Zona 1 - 29 m2 

Zona 2 - 4 m2 

PR2 924 m2 10 92 m2 

PR3 387 m2 25 15 m2 

PE4 1400 m2 17 82 m2 

PE5 Zona 1 - 810 m2 

Zona 2 – 506 m2 

23 Zona 1 - 35 m2 

Zona 2 – 22 m2 

PE6 - 25 - 

 

Através da Tabela 13 podemos perceber uma grande variabilidade entre as 

dimensões dos CEI estudados (de 24 m2 a 9131 m2). 

Se atendermos às diferentes zonas existentes em cada CEI podemos considerar 

que, globalmente, todos os CEI estudados apresentam dimensões adequadas para o 

número de crianças (espaços com mais de 80 m2 e com mais de 4m2 por criança - 

Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de agosto), pois, apesar de em alguns contextos 

existirem espaços muito reduzidos (e.g. zona 2 de PE5 ou zona 2 de PR1), verificam-se 

também outras áreas de maiores dimensões (cf. Figura 14). Todavia, importa referir que, 

muitas vezes, os diferentes espaços existentes nos CEI não eram utilizados com a mesma 

regularidade ou na sua totalidade, impondo-se fronteiras “invisíveis”, no sentido de facilitar 

o controlo e a vigilância das crianças (cf. Figura 15). Por exemplo, em IR2, no dia da 

observação, as crianças só podiam utilizar uma zona específica, que não excedia os 40 m2 

(aproximadamente), onde existiam poucos estímulos mobilizadores do brincar. O mesmo 

se verificou em PE4 e em IE6, em que as crianças não podiam circular livremente pelas 

diferentes zonas existentes. Em IE6, o espaço utilizado com maior regularidade pelas 

crianças era o parque infantil (zona 1 – 240 m2), apesar de existir uma área de pinhal (zona 

2 - 3887 m2) onde também se encontravam estruturas de brincar, enquadradas com 

diferentes estímulos naturais (e.g. areia, solo, pinhas), e um extenso jardim (zona 3 - 9131 

m2) com desníveis, pontos de água e várias espécies de árvores e arbustos. 
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Figura 14 – Diversidade de espaços (ilustrações de Álvaro Portugal). 

 

Figura 15 – Fronteiras “invisíveis” nos espaços de brincar (ilustração de Álvaro Portugal). 

 

 

Espaços e estruturas 

Em relação às estruturas fixas e semifixas existentes nos espaços exteriores, na 

maioria dos contextos (8) foram assinalados quatro ou mais elementos, destacando-se a 

forte presença de equipamentos ligados à atividade física e à exploração motora, como os 
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escorregas (10) e os baloiços (7). Outro tipo de estruturas mais relacionadas com o faz de 

conta, expressão e comunicação, surgiram de forma muito pontual ou estavam ausentes, 

como esconderijos (3), palcos (2), quadros (1) e estruturas musicais (ausentes). Atente-se 

aos exemplos oferecidos na Figura 16. 

 

  

  

Figura 16 – Estruturas fixas (ilustrações de Álvaro Portugal). 

 

 A existência de zonas de brincar pautadas por diferentes elementos naturais 

revelou-se muito reduzida, sendo que apenas em 2 contextos se registaram quatro ou mais 

elementos sugestivos de uma resposta adequada (IE6 e PR2). As árvores (10), os 

arbustos, flores ou hortícolas (8) e as zonas de terra (5) foram os elementos mais 

frequentes, enquanto que os espaços de areia (2), água (3) e animais (3) surgiram de forma 

pontual. Mais uma vez, salientamos que nem sempre era permitido o acesso livre das 

crianças a estes locais. 
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Na maioria dos contextos (11) existia um espaço amplo, sem obstáculos, onde se 

podiam realizar atividades em grande grupo. 

No que se refere à existência de áreas de circulação amplas, com possibilidade de 

serem utilizadas por brinquedos com rodas, em alguns contextos verificaram-se situações 

parciais (5), em que o espaço permitia a utilização de triciclos ou bicicletas, mas não 

existiam zonas de circulação estipuladas. Nestes casos, observaram-se ambientes 

confusos, em que os triciclos e as bicicletas dominavam o espaço existente e prejudicavam 

o brincar das crianças que estavam envolvidas noutras atividades. Mais do que uma vez, 

registaram-se alguns “atropelos” e conflitos entre as crianças causados pelos brinquedos 

com rodas (cf. Figura 17). Apenas 2 contextos observados não possuíam áreas de 

circulação, nem permitiam a utilização de brinquedos com rodas (IE4 e IE5). 

 

 

Figura 17 – Área ampla e plana, em que os triciclos predominam no espaço (ilustrações de Álvaro 

Portugal). 

 

 

Materiais e objetos soltos 

Sobre os objetos soltos29 disponíveis para utilização pelas crianças, na maioria dos 

contextos (8) registou-se uma oferta pobre, em termos de quantidade e qualidade dos 

                                                

29 Por motivos de ordem prática, no GO-Exterior, o item relativo aos objetos soltos existentes no espaço incluiu 

elementos que não se encaixam linearmente na definição de loose parts (objetos com um fim indefinido ou 
versáteis na sua utilização). Objetos ligados à atividade física, como bolas, andas, triciclos, ou outros 
relacionados com as expressões, como materiais de escrita ou de medida, foram agrupados com outros de 
natureza mais aberta (e.g. tecidos, cordas, blocos) por se constituírem como elementos que, não sendo 
totalmente indefinidos nas suas possibilidades de utilização, não têm um carácter definitivo no espaço e podem 
ser enriquecedores do brincar. 
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materiais. Os triciclos/bicicletas (7), as bolas (6) e as andas (4) foram os objetos registados 

com maior frequência, predominando, novamente, estímulos relacionados com a atividade 

física. Por sua vez, elementos potenciadores de construções, atividades de ciência, 

música, escrita ou faz de conta apresentaram-se como escassos ou mesmo inexistentes. 

Igualmente, em nenhum contexto foi possível encontrar evidências significativas que 

permitissem afirmar a disponibilização plena de elementos naturais em quantidade e 

qualidade. Mesmo em contextos que possuíam espaços naturais, como em IE6, o acesso 

a estas zonas era condicionado pelo adulto e esporádico. A existência de alguns elementos 

naturais ocorria, por vezes, de forma não propositada (e.g. folhas caídas no chão) e nem 

sempre era permitido que as crianças mobilizassem estes elementos nas suas brincadeiras 

(e.g. situações em que não era permitido brincar com solo ou com paus). 

 

 

Oportunidades de utilização 

Em nenhum dos contextos observados foram encontradas práticas de circulação livre 

entre espaços, considerando a possibilidade de as crianças se afastarem do restante grupo 

e da supervisão do adulto.  Na maioria dos casos (9), a ida para o exterior ocorria sempre 

com o número total de crianças presentes, sendo a educadora a definir e a delimitar o 

espaço utilizado. Em situações pontuais (3), a circulação das crianças era permitida, mas 

com alguns constrangimentos. Em IR1, por exemplo, era dada a possibilidade de algumas 

crianças ficarem na sala quando o restante grupo estava no exterior, no entanto, tal só 

acontecia se existisse a supervisão de um adulto em ambos os espaços e se a educadora 

autorizasse. Também em IE4, a educadora referiu que as crianças podiam afastar-se do 

espaço onde o grupo estava concentrado, desde que permanecessem dentro do campo 

de visão do adulto. Em PR2, a circulação estava condicionada por restrições na utilização 

do espaço. Apesar de ser permitido o afastamento do adulto, as crianças não estavam 

autorizadas a pisar a relva ou a brincar na areia sem a autorização da educadora. 

No que se refere à autonomia no tipo de atividades a desenvolver, na maioria dos 

contextos era dada alguma margem para as crianças decidirem o que fazer (7). Porém, os 

moldes em que estas decisões ocorriam suscitou a nossa reflexão sobre a concretização 

plena do sentido de “liberdade de escolha”. Em muitas situações, as possibilidades de ação 

estavam comprometidas pelas características do espaço escolhido pelo adulto e pelas 

restrições impostas à movimentação livre (e.g. proibições relacionadas com pisar a relva, 

utilizar pontos de água). Quando os espaços apresentavam poucos estímulos, as crianças 
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não beneficiavam de um leque de opções que permitisse verdadeiramente a realização de 

uma escolha, limitando-se a utilizar o pouco que estava disponível (cf. Figura 18).  

 

 

Figura 18 – Possibilidades de ação limitadas pelas características dos espaços e dos materiais 

disponibilizados (ilustração de Álvaro Portugal). 

 

Em IR2, as crianças só podiam utilizar um espaço muito reduzido, onde apenas 

existiam alguns blocos de construção. Ainda que a exploração dos blocos não fosse 

imposta, não existiam outras opções para brincar. Durante a observação deste contexto, 

as crianças, que não quiseram brincar com os blocos, simularam lutas, pularam e correram 

pequenas distâncias, atropelando-se umas às outras com frequência. Surgiram situações 

de conflito e instalou-se um clima de grande agitação, o que levou os adultos a 

repreenderem ou a penalizarem os comportamentos desordeiros (e.g. criança é obrigada 
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a ficar sentada até se acalmar). Ainda, em PE4, o espaço assemelhava-se quase a um 

deserto, onde praticamente não existiam áreas de brincar definidas, nem eram 

disponibilizados materiais promotores do brincar. 

Em relação aos espaços de arrumação para os objetos de exterior, apenas em 5 

contextos foram identificadas estratégias de organização funcionais (cf. Figura 19). Nos 

restantes não existiam zonas de arrumação (6) ou, quando existiam, não apresentavam 

características de funcionalidade e de adequada proteção dos materiais (1). Em IR3, por 

exemplo, os materiais de exterior ocupavam um espaço exíguo atrás da porta, numa sala 

atafulhada com outros recursos (e.g. papelaria, artigos de festas, produções das crianças). 

O acesso e arrumação destes materiais mostrava-se difícil, o que sugeria uma reduzida 

utilização dos mesmos. Sobre o acesso livre das crianças aos recursos de exterior, apenas 

se verificou essa possibilidade em PE6, onde os materiais estavam permanentemente 

disponíveis no espaço. Nos restantes casos e quando existiam espaços de arrumação, o 

acesso autónomo das crianças não era permitido (9) ou era necessária a autorização 

prévia da educadora (2). Desta forma, não eram criadas condições para a circulação de 

objetos de forma fluida e articulada com as iniciativas de brincar das crianças. Segundo as 

descrições feitas pelas educadoras, normalmente, o acesso aos materiais de exterior era 

feito antes do grupo ir lá para fora, podendo ser o adulto a decidir que tipo de objetos eram 

disponibilizados ou dada a possibilidade às crianças para escolherem com que materiais 

queriam brincar. Tomada esta decisão, o espaço de arrumação era fechado e só era 

reaberto no momento de arrumar. 

 

 

Figura 19 – Espaço de arrumação localizado no espaço exterior (ilustração de Álvaro Portugal). 
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Sobre a promoção de possibilidades de ação relacionadas com diferentes áreas de 

aprendizagem, apenas em IE6, PR1 e PR2 considerámos que existiam condições 

propícias a um brincar rico e diversificado. Na maioria dos contextos (8) não se 

encontraram estímulos sugestivos de uma oferta educativa adequada. Esta constatação 

alinha-se com os resultados obtidos nos itens relacionados com o número de estruturas 

fixas ou semifixas, materiais soltos e elementos naturais disponíveis. 

Em relação à promoção de experiências de brincar arriscado, apenas num dos 

contextos (IE6) foram identificados desafios, em qualidade e diversidade, que nos 

permitiram considerar que o espaço potenciava experiências de risco. No entanto, importa 

referir que os desafios estavam dispersos por diferentes espaços e as crianças não podiam 

aceder a estes de forma autónoma. Em algumas situações, o único desafio existente 

prendia-se com a possibilidade de utilizar bicicletas com e sem rodas de apoio e de trepar 

estruturas com alturas variáveis, incorporadas nos equipamentos multifuncionais. 

 

 

Discursos sobre práticas educativas ao ar livre 

As práticas educativas reportadas nas entrevistas foram estudadas através de um 

processo de análise de conteúdo. A leitura e reflexão sobre os dados sugeriu a organização 

da informação em 8 categorias (cf. Tabela 14), que interpretámos de acordo com as 

dimensões destacadas nos cenários 3 e 4 do nosso modelo concetual (cf. Capítulo 6, ponto 

6.1). 
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Tabela 14 – Categorias de análise dos discursos sobre as práticas educativas ao ar livre 

 Linhas de orientação para a interpretação dos dados 

Categorias de 
análise 

Discursos reveladores de práticas 
pedagógicas ao ar livre (cenário 3) 

Discursos reveladores de práticas 
centradas no interior (cenário 4) 

Valorização do 
brincar ao ar 
livre 

Argumentação baseada em diferentes 
domínios de aprendizagem 

 

Ausência de argumentação sustentadora do 
brincar ao ar livre 

Ideias corriqueiras e/ou genéricas sobre a 
importância dos espaços exteriores 

Documentos 
normativos e de 
orientação 
pedagógica 

Conhecimentos sobre fontes de apoio 
e legitimação à ação no exterior, com 
particular incidência nas OCEPE 

Ausência de conhecimentos sobre fontes de 
apoio e legitimação à ação no exterior 

Ação do adulto Intervenção educativa no exterior 

Envolvimento no brincar 

Incentivo ao confronto com riscos e à 
exploração 

Predomínio de uma atitude de vigilância e 
controlo 

Ausência de intencionalidade educativa 

Desconforto ou maior receio no exterior 

Formato de 
utilização do 
espaço 

Tempo pedagógico 

Flexibilização nos tempos e espaços 
de utilização do exterior 

Utilização diária, em diferentes 
condições atmosféricas 

Existência de vestuário de exterior 
para crianças e adultos 

Envolvimento das crianças nas 
decisões de utilização e planeamento 
do espaço 

Tempo de intervalo/recreio, estipulado no 
horário e com duração fixa 

Utilização mediante condições atmosféricas 
consideradas particularmente favoráveis 

Priorização das atividades de interior 

Ausência de vestuário de exterior para 
crianças e adultos 

Decisões centradas no adulto 

Articulação 
interior-exterior 

Perceção de continuidade 
pedagógica entre espaços 

Desenvolvimento de iniciativas de 
articulação sistemáticas 

Perceção de interrupção ou corte entre 
espaços 

Desenvolvimento de iniciativas de articulação 
esporádicas 

Transformação e 
melhoria do 
espaço 

Planificação e adequação do espaço 
às necessidades e interesses das 
crianças 

Dinâmicas de reflexão e trabalho de 
equipa 

Práticas de manutenção partilhadas 
por diferentes elementos (incluindo 
crianças) 

Ausência de preocupações na melhoria do 
espaço 

Perceção de reduzida capacidade de 
intervenção 

Trabalho de equipa restrito à partilha de 
espaços e materiais 

Práticas de manutenção executadas por 
pessoal auxiliar, sem (ou reduzida) 
participação das crianças 

Envolvimento 
das famílias 

Colaboração com as famílias em 
atividades ao ar livre 

Sensibilização para a importância do 
exterior 

Famílias percebidas como obstáculos para o 
brincar no exterior 

Reduzida colaboração ou participação nas 
dinâmicas desenvolvidas 

Envolvimento na 
comunidade 

Utilização frequente dos recursos da 
comunidade 

Abertura dos espaços institucionais à 
população 

Utilização reduzida dos recursos da 
comunidade 

Espaços interditos à utilização pela 
população 
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Foi feita uma análise caso a caso, em que procurámos caracterizar o discurso de 

cada profissional de acordo com os cenários em estudo (no Anexo 6 os dados desta análise 

são apresentados de forma detalhada, sendo que no corpo da tese apenas se apresentam 

as classificações atribuídas). Realizámos uma leitura global dos discursos inseridos dentro 

de cada categoria, procurando salientar as posições mais frequentes e, sempre que 

pertinente, os casos atípicos. Esta visão dual, em que se atendeu ao discurso de cada 

participante e aos discursos contidos dentro de cada categoria, revelou-se fundamental 

para a classificação dos CEI em função das imagens organizacionais e para a 

compreensão aprofundada das conceções existentes em torno dos espaços exteriores, 

considerando argumentos e ideias mais salientes. Na Tabela 15 apresentamos uma 

compilação da análise realizada, identificando-se o tipo de discurso dominante em cada 

CEI e em cada categoria.
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Tabela 15 – Resultados da análise dos discursos sobre as práticas educativas ao ar livre 

Cor verde Discursos indicadores de práticas valorizadoras do exterior (cenário 3) 

Cor roxa Discursos indicadores de práticas focadas no interior (cenário 4) 

Categorias/ 
CEI 

IR1 IR2 IR3 IE4 IE5 IE6 PR1 PR2 PR3 PE4 PE5 PE6 Total 
p/categoria 

Discurso dominante 

Valorização do brincar ao ar livre             10  

2 

Documentos normativos e de 
orientação pedagógica 

            5  

7 

Ação do adulto             6   

6 

Formato de utilização do espaço             1  

11 

Articulação interior-exterior             4  

8 

Transformação e melhoria do 
espaço 

            4  

8 

Envolvimento das famílias             2  

10 

Envolvimento na comunidade             7  

5 

Total p/ CEI 3 5 3 5 1 7 6 2 2 6 5 3 5 3 2 6 6 2 1 7 2 6 3 5  

Discurso dominante             
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Resumidamente, através da análise caso a caso, percebemos uma forte presença 

de discursos indicadores de práticas centradas no interior. Em IR3 e PE4 registam-se as 

situações mais “críticas”, em que entre as 8 categorias analisadas, 7 sugerem práticas 

pouco valorizadoras do exterior. Em IR3, apenas o envolvimento na comunidade parece 

acontecer com regularidade e com uma intencionalidade educativa subjacente. Por sua 

vez, em PE4, a educadora afirma conhecer os documentos normativos e de orientação 

pedagógica que enquadram o brincar ao ar livre, não se verificando, porém, um discurso 

sugestivo da aplicação destes conhecimentos na sua prática diária. 

Apenas em 4 dos 12 CEI estudados (IE4, IE6, PR1 e PR3) encontrámos posições 

discursivas maioritariamente direcionadas para a valorização dos espaços exteriores, 

ainda que esta valorização não esteja isenta de algumas incongruências no que se refere 

ao desenvolvimento de práticas pedagógicas ao ar livre. Em IE6, PR1 e PR3 as 

oportunidades para brincar no exterior decorrem num horário fixo e por um período de 

tempo relativamente curto, assumindo um formato de intervalo ou recreio. Este modelo de 

organização sugere uma priorização das atividades desenvolvidas no interior, o que não 

parece ser concordante com uma valorização efetiva do espaço exterior enquanto 

ambiente de aprendizagem. Ainda, a sensibilização das famílias para a importância do 

brincar ao ar livre e o seu envolvimento nas vivências diárias das crianças no exterior não 

acontece de forma regular e concertada, circunscrevendo-se a iniciativas pontuais, muitas 

vezes ligadas a momentos festivos (IE6, PR1). Em IE4, a educadora não tinha 

conhecimento, nem sustentava a sua prática ao ar livre em documentos normativos e de 

orientação pedagógica. Também não apresentava preocupação em intervir no espaço, no 

sentido de melhorar continuamente a oferta educativa em função dos interesses e das 

necessidades das crianças. Apesar de reconhecermos a necessidade de enveredarmos 

por uma leitura global dos dados, orientando a análise em função daquilo que parece ser 

mais dominante e que nos permite inferir sobre a presença de um determinado cenário, as 

incongruências detetadas nestes contextos fundamentam a pertinência de uma análise 

mais minuciosa, presente no Anexo 6. 

 

Considerando a informação contida dentro de cada categoria, entre as 8 dimensões 

exploradas, apenas 2 congregaram, maioritariamente, discursos indicadores de práticas 

valorizadoras do exterior (valorização do brincar ao ar livre; envolvimento na comunidade). 

Na categoria ação do adulto, verificou-se um equilíbrio entre os discursos focados no 

interior e no exterior.  De seguida, apresenta-se a análise destes dados, incluindo-se, 

sempre que possível, excertos das entrevistas com as profissionais. 
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Valorização do brincar ao ar livre 

Sobre a importância do espaço exterior para o desenvolvimento e aprendizagem, os 

dados obtidos podem ser organizados em cinco subcategorias: (1) desenvolvimento motor 

e atividade física; (2) conhecimento e interação com o meio; (3) oportunidades de 

socialização e comunicação; (4) disposição para aprender; (5) bem-estar e liberdade. 

Na subcategoria (1) desenvolvimento motor e atividade física enquadram-se 

referências relacionadas com a necessidade de despender energia através de espaços 

que permitam saltar, correr, falar alto, etc. Na maioria das entrevistas foram destacadas 

oportunidades para o desenvolvimento da motricidade, considerando a promoção de 

competências de equilíbrio, força, destreza, coordenação. 

Eu acho muito importante. Mais que não seja, só para eles correrem e 

poderem... o melhor para eles é apanhar ar e apanhar sol (PE4). 

É assim, o espaço exterior tem muito potencial a nível motor. É um espaço que 

tem uma diversidade de situações, que permite que eles desenvolvam 

competências a nível motor de diversa ordem. Por exemplo, aqueles pequenos 

muros permitem o equilíbrio, ao andarem em cima do muro, permite os saltos, 

as escadas permitem-lhes subir e descer (PR1). 

Na subcategoria (2) conhecimento e interação com o meio inserem-se argumentos 

relacionados com as oportunidades para aprender através de experiências concretas, 

ocorridas em ambientes próximos e significativos para as crianças. Neste sentido, valoriza-

se o contacto com a natureza e com a comunidade. 

Lá fora também podemos usar a natureza para ajudar a aprender certas noções 

que às vezes na sala é difícil, mas depois no exterior até... (...) apanhar só as 

folhas grandes, depois só as pequenas, recortadas, outras mais lisas e, se 

calhar, no contacto com a natureza têm mais facilidade porque não é abstrato... 

(IR1). 

É podermos observar, por exemplo, os cogumelos e sabermos que eles 

existem porque há fatores que influenciam o seu crescimento. E eles sabem 

que eles existem [os cogumelos] porque há humidade, porque na altura nós 

observámos isso e fomos ver. Ou melhor, porque vimos e depois viemos ver 

porque é que isso acontecia e conversámos sobre isso (IE4). 



 

 

154 Capítulo 9 

Na subcategoria (3) oportunidades de socialização e comunicação destaca-se o 

contributo dos espaços exteriores para o estabelecimento de interações diferenciadas 

entre crianças e entre crianças e adultos. Na perspetiva de muitas educadoras, durante o 

brincar ao ar livre, as crianças manifestam uma maior disponibilidade para interagir com os 

pares, estabelecendo relações mais afetuosas e cúmplices. Revelam uma maior 

capacidade para resolverem conflitos de forma autónoma, aprendendo assim regras de 

convivência e respeito pelo outro. Ainda, as crianças podem dar a conhecer outras facetas 

ou formas de estar, que são pouco visíveis na sala de atividades. Entre crianças e adultos 

também se considera que o exterior promove momentos de diálogo, interações próximas 

e individualizadas. 

Como seres humanos, acho que ajuda muito a incutir valores, a aceitar o 

outro... acho que é no exterior e não, às vezes, na sala (IR1). 

Espanta-me, fico espantada, quando ele no exterior consegue uma interação 

tão grande com os outros. Com todos os outros, de todas as idades, até com 

os mais velhos. Dentro da sala isso não acontece. Parece que é só esse caso 

muito específico, mas o sorriso dele lá fora é, de facto… é diferente! (PE5). 

Porque lá fora nós conseguimos brincar com eles de uma forma mais… como 

não temos materiais entre nós, não existem lápis, não existe papel, não existe 

a casinha, não existe material da casinha, não existe livro, não existe não sei o 

quê, as nossas relações acabam por ser um bocadinho mais afetivas, mais do 

toque, mais do sentir (PR1).  

Mas, de uma forma geral, eles acabam por socializar muito mais lá fora do que 

no espaço da sala, no sentido em que lá fora, por mais que haja a criação de 

um grupo, é diverso porque os momentos assim o determinam (IE4). 

Na subcategoria (4) disposição para aprender foram incluídos argumentos que 

salientam o potencial dos espaços exteriores na criação de condições mais favoráveis para 

a aprendizagem. Entre as profissionais emergiram referências à possibilidade de se 

explorarem diferentes domínios previstos nas OCEPE (e.g. matemática, abordagem à 

escrita, jogo dramático), considerando o facto de as crianças se mostrarem frequentemente 

mais motivadas, atentas e calmas nos espaços ao ar livre. 
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Embora, como eu lhe disse, às vezes também há conceitos que eu quero que 

sejam consolidados e também aproveito o exterior, precisamente porque é um 

grupo que gosta muito de exterior e que acho que, às vezes, estão mais 

concentrados a fazer as coisas cá fora (PR2). 

Em termos de aquisição da própria linguagem, de socialização com os outros, 

acho que todas as áreas de conteúdo estão ali. É só saber explorá-las e 

aproveitá-las. Até em termos de conhecimento do mundo… (IE6). 

Ainda, as educadoras referem que, ao ar livre, as crianças observam, colocam 

questões, trocam ideias e opiniões entre si e com os adultos, assumindo um papel mais 

participativo no processo de aprendizagem. Têm também a oportunidade de mobilizar a 

imaginação e a criatividade, tirando partido dos estímulos existentes no meio. 

...eles fazem questões sobre coisas que encontram, ainda agora apanharam 

bolotas. Depois, também se virem um avião, pronto… nós estamos presentes 

e vamos dialogando com eles. (…) São experiências diferentes, experiências 

em que eles próprios vão descobrindo (PE4). 

Eles é que lideram, são as vontades todas deles, é um espaço onde eles 

correm sem restrição, gritam sem restrição, brincam com quem querem, porque 

eles é que escolhem (IE4). 

…há uma série de brincadeiras que eles próprios imaginam e criam. Quando é 

um espaço assim, sem nada praticamente, já limita mais e não dá para eles 

criarem (PE6). 

Por último, a subcategoria (5) bem-estar e liberdade remete para uma visão do 

espaço exterior como um ambiente que promove sentimentos e experiências positivas, que 

não surgem com tanta facilidade noutros contextos. 

Pronto, mas no exterior eles estão sempre felizes. Estão felizes, estão mais 

motivados, estão mais libertos, porque estão a brincar mesmo e também estão 

a interiorizar aquilo que eu quero (PR2). 

Eu acho que elas já vivem tanto stress, tanto mal-estar, que o espaço exterior 

tem de ser aquele espaço de relaxamento. Para além daquelas maluqueiras de 
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correr, correr, correr desenfreadamente, eu acho que deve ser um espaço de 

muito bem-estar (PR3). 

As vivências de maior liberdade ao ar livre foram frequentemente destacadas pelas 

profissionais, assumindo-se que o controlo do adulto neste ambiente não era tão acentuado 

como na sala. Ainda, foram feitas algumas reflexões sobre aquilo que se entende como 

desejável ou característico da infância, atendendo a questões relacionadas com novas 

dinâmicas sociais e familiares. 

Eu acho que hoje em dia as crianças têm pouco espaço exterior, estão 

confinadas a apartamentos (IR1). 

Hoje em dia, sinceramente, acho que os meninos são tratados um bocadinho 

numa redoma de vidro, se vão um bocadinho sujos ou molhados, “Meu Deus!” 

(IR3). 

Neste âmbito, considera-se que o espaço exterior “faz parte de uma infância mais 

feliz” (IR3), em que as crianças podem ser mais autênticas na sua forma de estar (“Eu acho 

que deixa-os ser crianças”, IR3). 

 

 

Documentos normativos e de orientação pedagógica 

Na categoria documentos normativos e de orientação pedagógica, destacamos o 

desconhecimento existente sobre a forma como as OCEPE enquadram e fundamentam a 

ação educativa no espaço exterior. Muitas educadoras não sabiam o que estava previsto 

neste documento ou apenas possuíam noções superficiais. Entre as profissionais que se 

afirmaram como conhecedoras das OCEPE, foram apresentadas críticas ao documento, 

considerando-se que a temática dos espaços exteriores não era suficientemente explorada 

e, desta forma, não oferecia o suporte necessário para a prática educativa. 

Mas, lá está, mesmo isso é muito abrangente. Ou tu gostas e até te viras para 

essa área ou também não é isso que nos está a dar grande apoio (IE6). 

É assim, eles falam que o espaço exterior tem que ser valorizado e que tem de 

estar, faz parte do ambiente educativo, não é? Mas não dão assim grandes 

indicações a esse nível (PR1). 
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Sobre outro tipo de documentos, como decretos-lei, recomendações oficiais, etc., a 

maioria das educadoras não sabia o que estava previsto, surgindo, pontualmente, alguns 

comentários relacionados com questões de segurança e higiene ligadas às estruturas fixas, 

como o escorrega e a caixa de areia. Por vezes, a preocupação em conhecer questões de 

natureza mais técnica ou legal era delegada noutras pessoas da instituição.  

...como eu sei que a instituição é certificada e obedece às normas que são 

obrigatórias por lei, eu nem me viro para essa área (PE6). 

A secretaria é que deve estar mais dentro desse assunto das normas legais. 

Sim, porque o parque novo teve de obedecer a essas normas. Nós temos 

noção das esquinas, de certas coisas... (IR1). 

 

 

Ação do adulto 

No que se refere à categoria ação do adulto, podemos salientar uma atitude 

genericamente positiva em relação ao espaço exterior. A maioria das educadoras gosta de 

usufruir de momentos ao ar livre com as crianças, sentindo-se confortável e, em alguns 

casos, até mais relaxada do que na sala de atividades. 

Eu gosto imenso de lá estar. Aliás, eu muitas vezes gosto de estender algumas 

atividades da sala para o espaço exterior para não termos de estar só fechados 

na sala. Até para mim é libertador e para eles eu acho que também é (PR3). 

Todavia, esta atitude de satisfação pode assumir contornos menos interessantes do 

ponto de vista pedagógico quando reflete um entendimento do brincar ao ar livre como uma 

atividade durante a qual o adulto pode descansar ou interromper as suas funções 

educativas.  

Às vezes, eu também estou mais relaxada. Eles estão a brincar livremente, não 

há problemas, brincam e eu estou a observar... Mas há dias em que observo 

com intenção e outros dias em que só observo (PR2). 

Para algumas educadoras, este contexto assume-se como um espaço de recreio, 

onde as crianças tomam as rédeas do brincar e atuam em função dos seus interesses, 

reservando-se a intencionalidade educativa para a sala de atividades. Como exemplo, 

atente-se à posição assumida pela educadora em IR3, que não considera o brincar ao ar 
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livre como tempo pedagógico, incluído nas cinco horas letivas diárias que tem de cumprir. 

Neste âmbito, afirma ter mais responsabilidade educativa no interior, desvalorizando 

possíveis aprendizagens que possam ocorrer quando as crianças estão no exterior.  

Isto é assim, eles estão numa pré e têm de ter 5 horas letivas. O Ministério da 

Educação assim o exige. As outras horas são aproveitadas para isso, para 

essas atividades mais livres (...). Há situações em que vamos fazer percursos 

pela Natureza, não vamos só sair por sair, tem um objetivo. (...) O brincar ali no 

parque é que é uma hora livre (IR3). 

Investigadora: - Na sua perspetiva, no exterior, as áreas de conteúdo não são 

tão trabalhadas? 

Educadora: - Acabam até por ser trabalhadas no exterior, mas eu não vou 

estar... são brincadeiras espontâneas que eles têm para extravasar um 

bocadinho as energias (IR3). 

Em prol da liberdade para brincar, algumas educadoras justificam uma atuação 

maioritariamente direcionada para a supervisão e para a prevenção de acidentes. 

Naquele momento, a nossa intencionalidade é mais a supervisão para que tudo 

corra bem, para o bem-estar das crianças (PE4). 

Normalmente, nós vamos para o espaço exterior e eu não programo porque 

acho que eles já têm tantas programações para fazer, orientadas, e brincam 

livremente (IR3). 

Não obstante um sentimento genericamente positivo em relação ao exterior, algumas 

profissionais relatam sentimentos de maior receio e tensão neste contexto, não se 

verificando uma preocupação significativa com a promoção de desafios ou experiências de 

brincar arriscado. Com frequência, as educadoras procuram, tanto quanto possível, 

delimitar os espaços e os materiais utilizados pelas crianças, no sentido de minimizar 

possíveis acidentes e garantir o seu permanente controlo e supervisão. 

A rampa da garagem, por exemplo, não é utilizada porque aquilo tem uma 

inclinação muito íngreme e as crianças podem cair. Nesse aspeto tentamos 

contextualizar primeiro, definir as regras e depois eles brincam à vontade (IR2). 
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Com menor evidência entre as profissionais entrevistadas, encontrámos também 

discursos orientados para uma compreensão do espaço exterior como um ambiente 

equiparado ao interior, onde o adulto tem responsabilidade educativa, envolve-se no 

brincar das crianças e procura introduzir materiais ou sugerir atividades, no sentido de 

enriquecer as experiências das crianças. 

A minha intervenção é como é dentro da sala, não é? Eu acho que é o mesmo 

papel, que é o de provocar, que é o de incentivar, que é o de promover, é o de 

criar condições para que façam algumas aprendizagens (PR1). 

Não estou só a supervisionar, lá fora. Para mim não é uma chatice porque 

também interajo com eles de uma outra forma. (...) Muitas vezes, no jogo do 

lobo mau, sou eu o lobo e eles adoram ver-me. Já sou quarentona e gosto! 

Temos uma relação diferente, lá está (IR1). 

Quando eles estão lá fora eu tento sempre estar a intervir no que eles estão a 

fazer, umas vezes vou buscar uma corda, por exemplo, e começo a saltar e 

logo vem um ou outro para saltar. Portanto, começo a brincar com eles para 

ver se eles começam a aprender novas maneiras de estar no recreio e a 

aproveitar melhor o recreio com o que há (PE6). 

Ainda, em casos pontuais, a adoção de uma atitude de observação não é entendida 

como passividade ou ausência de intencionalidade do adulto, referindo-se que o brincar ao 

ar livre permite recolher informações importantes para a avaliação das crianças.  

A intenção é observá-los para poder, em parte, eu não gosto muito desta 

palavra, mas pronto, mas tem de ser… Em parte, avaliar, ver se eles estão num 

bom desenvolvimento, ou não, e tentar perceber os gostos, tentar perceber a 

maneira de ser, para depois, quando estiver no interior, jogar um bocadinho 

com as crianças que tenho (IE5). 

 

 

Formato de utilização do espaço 

Em relação ao formato de utilização do espaço, em muitos CEI, o tempo passado no 

exterior é percebido como um período de intervalo, estipulado na estrutura do dia e durante 

o qual se verifica uma interrupção das atividades em curso dentro da sala. Com uma 

duração fixa, que em alguns contextos não excede os 20/30 minutos e noutros pode ir até 
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aos 45/60 minutos, as idas ao exterior foram descritas como “tempo para esquecer”, pela 

educadora em PR2, e paradoxalmente, como “tempo pedagógico” pela educadora de IR2. 

Em determinados contextos, as oportunidades para brincar ao ar livre não acontecem com 

uma periodicidade diária e podem até ser suprimidas, caso existam outras tarefas para 

realizar dentro da sala. Neste sentido, a maioria das profissionais prioriza as atividades de 

interior, sendo que o ir lá fora, para além do horário estipulado, é percebido como uma 

exceção ou como um bónus para as crianças. 

Se eles têm tarefas para acabar dentro da aula, andam uma meia hora ou isso 

e vamos para dentro acabar as tarefas. Se não temos nenhuma tarefa iniciada 

e eles estão muito empenhados nas atividades que estão a fazer no exterior, 

ficam mais tempo (PR2). 

Mas, por exemplo, à tarde, já ao final do dia, quando nós já temos os trabalhos 

terminados ou alguma coisa que se esteja a fazer e esteja terminada, eu 

aproveito e também vou com eles lá fora, até chegar a senhora da componente. 

(...) Depende da atividade que nós estamos a desenvolver dentro da sala de 

aula e se deu tempo de terminar a atividade ou não (PR1). 

Todas as profissionais referiram que apenas utilizam o espaço exterior com 

condições atmosféricas favoráveis, verificando-se, porém, alguma variabilidade em relação 

ao que se entende como “bom tempo”. Se para algumas educadoras a ida ao exterior 

apenas é impossibilitada pela chuva, para outras, as temperaturas baixas, o céu enevoado 

ou até o facto de o espaço estar molhado podem constituir-se como fatores impeditivos 

que levam o grupo a permanecer dentro sala. Algumas educadoras referiram que 

raramente utilizam o espaço exterior nos meses de inverno, considerando que assim estão 

a salvaguardar a saúde das crianças e a cumprir as vontades dos pais. 

Educadora: - No inverno eu também não os levo. (...). Tanto há uns pais que 

são a favor como há muitos que são contra. 

Investigadora: - Mas quando diz que no inverno não os leva, nem se estiver um 

dia sem chuva? 

Educadora: - Depende das condições atmosféricas, depende muito. Porque, 

normalmente, os meninos no inverno têm muito mais constipações, 

bronquiolites… é preferível não arriscar. É mais nesse sentido. Não é que eu 

não ache isso importante, é. Mas também acho que isso pode ser importante 
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para explorarem com os próprios pais. E aí a responsabilidade também é deles 

(IE6). 

Investigadora: - O que é que significa “se estiver bom tempo”? 

Educadora: - Um solzinho, meio encoberto, que dê para… Quando está o 

espaço molhado, não. Porque está tudo molhado e eles molham-se todos. (…). 

Geralmente com frio não vão muito. Porque depois ficam doentitos, porque é 

muita diferença de temperatura das salas para o exterior (PE6). 

Deste modo, à exceção de IE6, todas as profissionais referiram que as crianças não 

possuíam vestuário adequado para lidar com condições atmosféricas mais adversas. 

Ocasionalmente, para atividades específicas, era solicitada a colaboração dos pais para 

apetrecharem as crianças com um tipo de calçado ou vestuário mais apropriado para o 

espaço exterior (e.g. galochas). Importa salientar que a inexistência de vestuário para lidar 

com diferentes condições atmosféricas não foi identificada como uma dificuldade para a 

utilização do espaço exterior, percebendo-se que os motivos que levam os profissionais a 

optar por permanecer na sala durante dias de chuva ou frio estão mais relacionados com 

receios sobre aquilo que os pais podem pensar, dizer ou fazer e com conceções sobre o 

que se considera adequado e desejável em termos de conforto e segurança.  

Investigadora: - Acha que se tivessem esse tipo de equipamentos poderiam 

utilizar outros espaços? 

Educadora: - Não sei, porque eu acho que não depende muito de nós. Depende 

muito dos pais e nem todos os pais estão disponíveis a que os filhos… Nós às 

vezes estamos lá fora um bocado e só porque o menino ficou constipado já 

vêm dizer que “foram lá fora com os meninos, por isso é que eles estão assim”. 

Nós temos de ter muito cuidado porque, hoje em dia, qualquer coisinha, a nossa 

autoridade é muito relativa. Qualquer coisinha que aconteça, nós temos sempre 

muito receio e eu acho que, mesmo isso das galochas, nunca ia dar certo, nem 

os impermeáveis (PE4). 

Por último, em concordância com aquilo que foi observado, durante as entrevistas, 

as educadoras voltaram a destacar um funcionamento em grande grupo nos momentos de 

brincar ao ar livre. Normalmente, quando o adulto decide que é hora de ir para o exterior 

ou de regressar à sala, todas as crianças são envolvidas e é dada pouca autonomia para 

a escolha livre de espaços e materiais. 
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Articulação interior-exterior 

Em estreita ligação com a categoria anterior, a articulação interior-exterior não se 

assume como uma preocupação evidente no discurso de muitas profissionais. Quando o 

tempo passado ao ar livre é percebido como um intervalo, entende-se que existe um corte 

com aquilo que acontece na sala, sendo que as iniciativas promotoras de comunicação 

entre espaços são descritas como pontuais.  

O espaço interior é frequentemente percebido e descrito como mais controlado pelo 

adulto, onde existem mais regras e restrições e onde as crianças realizam 

preferencialmente atividades estruturadas e orientadas (“trabalhos”). O espaço exterior é 

entendido como um ambiente lúdico, onde a criança beneficia de uma maior margem de 

decisão. 

Naturalmente, quando nós estamos dentro da sala, por mais liberdade que nós 

lhes demos, eles estão sempre condicionados. Porque as atividades, mesmo 

que sejam do interesse deles, são dirigidas por nós. No espaço exterior, eu 

entendo que são eles que nos dirigem a nós, adultos. (...) E no interior, por mais 

que nós digamos que são eles que mandam, isso aí é teoria. Na prática, o 

adulto é que é sempre o líder. Lá fora, acho que já não é bem assim (IE4). 

Educadora: - Porque na sala eles sabem, o grupo sabe, que temos de trabalhar 

(...). 

Investigadora: - E essa distinção é feita entre trabalhar dentro da sala e brincar 

lá fora? 

Educadora: - Sim. 

Investigadora: - A sala será um espaço de trabalho? 

Educadora: - Sim. Mesmo quando estão nas áreas tem de ser com uma outra 

postura (PE5). 

Não obstante, em alguns contextos são apontadas iniciativas de articulação entre os 

espaços, procurando-se, por exemplo, aprofundar temáticas dentro da sala que suscitaram 

o interesse das crianças durante o brincar ao ar livre ou tirar partido de um ambiente de 

maior descontração suscitado pelo exterior para realizar algumas tarefas diárias. 

Se eu tivesse de estar ali à espera que os 25 preenchessem o quadro das 

presenças para começar uma atividade era stressante para eles. Eles levam o 

quadro lá para fora e vão indo e escrevem o nome, marcam a presença e 
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depois continuam na mesma a brincar (…). Há atividades que, às vezes, se 

prolongam da sala lá para fora (PR3). 

Se calhar, há mais coisas no exterior que, às vezes, nos permitem trabalhar no 

interior (IE6). 

Contudo, a livre circulação das crianças entre o interior e o exterior não se verifica na 

maioria dos contextos. Para que o grupo se divida é necessária a autorização da educadora 

e a existência de recursos humanos suficientes que permitam a supervisão de ambos os 

espaços.  

 

 

Transformação e melhoria do espaço 

Sobre os processos de transformação e melhoria do espaço, no sentido de alargar 

ou enriquecer as oportunidades de exploração e descoberta das crianças ao ar livre, não 

foram relatadas práticas sistemáticas de reflexão, avaliação e intervenção. As educadoras 

parecem adotar uma posição de relativa aceitação dos estímulos existentes, apenas 

introduzindo mudanças muito pontuais no espaço. 

Às vezes, não é sempre, mas de vez em quando sim... houve um ano (no ano 

passado), que introduzimos os arcos porque uma criança trouxe e as outras 

gostavam muito e começavam a rodar (IR1). 

No entanto, a aparente satisfação/aceitação do espaço não se revelou incompatível 

com a identificação de aspetos merecedores de um maior investimento ou melhoria (e.g. 

introdução de outras estruturas fixas, acesso a areia e água, mais sombras). Se, em casos 

pontuais, as profissionais concretizaram algumas iniciativas ou tinham em curso pequenos 

projetos de intervenção, na maioria dos CEI era adotada uma atitude de passividade ou de 

atribuição externa da responsabilidade para atuar nos espaços. 

Mesmo as bolas são escassas e algumas delas nem ar têm. Acho que falta um 

bocadinho de manutenção, mas também não depende só de nós porque nós 

não podemos fazer tudo. Não temos verba. A verba que temos é a verba do 

Ministério da Educação, que são cento e poucos euros por sala, duas tranches, 

e isso é para material de desgaste (PE4). 
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Nós temos um projeto e já falámos com os pais para sabermos se há viabilidade 

e já falámos também com a Vereadora da Cultura e da Educação, para ver se 

há possibilidade de fazermos uma pista, para limitar mais o espaço dos triciclos 

(PE6). 

[...] como o exterior não tem nada, tentei logo encontrar uma solução para eles 

terem uma caixa de areia para poderem brincar. Utilizei uma coisa que estava 

aí arrumada, fui buscar areia ao mar e trouxe-a para eles terem ali qualquer 

coisa de diferente com que possam brincar no exterior e a areia é importante 

para eles (PR1). 

Importa também referir que, por vezes, os desejos expressos por algumas 

educadoras em relação ao espaço exterior não eram congruentes com o tipo de práticas 

relatadas. Por exemplo, em PE5, a educadora refere que “faz falta o sujar”, todavia, as 

crianças não são autorizadas a brincar na zona de terra que existe na instituição. Em PR2, 

a educadora gostaria de ter um espaço para as crianças brincarem com água, mas não as 

autoriza a utilizar o espaço exterior quando este está molhado ou a tirar partido dos pontos 

de água existentes no espaço. 

Paralelamente, não foram reportadas dinâmicas de colaboração entre profissionais, 

no sentido de melhorar a oferta educativa existente (nos CEI em que os espaços são 

utilizados por diferentes grupos). As experiências de cooperação circunscrevem-se à 

compra de materiais (muito esporádica) e à definição de horários de utilização, com o intuito 

de evitar momentos de partilha do espaço por diferentes grupos. As práticas descritas em 

IR2 e IE6 parecem ser exceções, assumindo-se a existência de momentos de reunião 

semanais entre educadoras, em que se discute a oferta educativa proporcionada e se 

desenvolvem propostas a apresentar à direção dos CEI. 

Em muitos casos, a manutenção dos espaços está a cargo do pessoal auxiliar, sendo 

que as crianças apenas participam em tarefas específicas e muito esporádicas (e.g. 

apanhar as folhas). Por vezes, algumas responsabilidades de manutenção são partilhadas 

com a Junta de Freguesia ou com a Câmara Municipal (e.g. corte da relva), relatando-se 

problemas relacionados com a demora na execução das tarefas por estas entidades. Não 

foram mencionados desafios ou problemas significativos relacionados com o cuidar do 

espaço, sendo que a maioria dos CEI não parece sofrer de problemas relacionados com 

vandalismo, falta de higiene ou insegurança.  
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Envolvimento das famílias 

Sobre o envolvimento das famílias, na maioria dos CEI não se verificaram 

preocupações consistentes relacionadas com a sensibilização para a importância do 

brincar ao ar livre ou com a promoção da participação dos pais no espaço exterior. Para 

além da partilha de informação em momentos de reunião formal, realizados uma ou duas 

vezes por ano, as educadoras raramente identificaram outras iniciativas em que a temática 

do brincar ao ar livre fosse abordada junto dos pais. Em situações pontuais, as famílias 

colaboram no desenvolvimento de projetos de intervenção no espaço relacionados com 

bricolage (e.g. afixar quadro de ardósia) e agricultura (e.g. construção de hortas). 

Junto de algumas profissionais, a organização de iniciativas concretas relacionadas 

com o envolvimento e sensibilização das famílias para o brincar ao ar livre era percebida 

como desnecessária, considerando-se que tal acontecia de forma implícita, pelas 

experiências que eram proporcionadas às crianças e pela organização de atividades 

festivas no exterior. 

A maioria das profissionais considera que os pais estão satisfeitos com as 

oportunidades para brincar ao ar livre que são proporcionadas às crianças, não colocando 

problemas significativos. No entanto, é feita a salvaguarda de que é necessário zelar pela 

saúde das crianças e/ou evitar situações de sujidade, condicionando-se a utilização do 

exterior em determinadas situações. As decisões adotadas pelas profissionais em relação 

à utilização dos espaços ao ar livre justificam-se, muitas vezes, como forma de prevenir 

queixas vindas das famílias, mesmo que estas nunca se tenham verificado. Esta lógica de 

atuar por antecipação revela uma compreensão dos pais como potenciais obstáculos para 

a promoção do brincar ao ar livre, que se perpetua através de reduzidas dinâmicas de 

comunicação entre o contexto familiar e a creche/jardim de infância.  

Educadora: – Os outros pais, talvez, porque a gente não utiliza espaços em 

que as crianças se sujem, nunca tive ninguém contra. 

Investigadora: – Mas já teve problemas com os pais por causa da sujidade?  

Educadora: – Não. 

Investigadora: – Portanto, é um problema… 

Educadora: – Antecipado, sim, pela experiência. 

Investigadora: – Mas sente que os pais podem trazer algum obstáculo? 

Educadora: – Sim. 

Investigadora: – Mas já tem tido essa experiência, de facto? 

Educadora: – Não. É numa perspetiva de visualizar o que eu conheço deles 

(IE6). 
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Investigadora: – Na sua prática de utilização do espaço exterior não tem tido 

problemas com os pais? 

Educadora: – Alguns pais levantam alguns problemas. 

Investigadora: – De que tipo? 

Educadora: – De ficarem doentes, de estar muito frio… Não diretamente 

comigo, mas como coordenadora da creche tenho acesso a todas as salas, não 

é? E tenho aqui indicações de pais que, simplesmente, os meninos não podem 

ir para o exterior. Não podem. Porque fazem bronquiolites quase de mês a mês, 

antibiótico de mês a mês e eles simplesmente pediram às educadoras para não 

irem (IE6). 

 

 

Envolvimento na comunidade 

Por último, na categoria envolvimento na comunidade, destacou-se uma utilização 

frequente dos recursos existentes nas imediações dos CEI, reportando-se a realização de 

passeios pela localidade, a interação com vizinhos e serviços, a utilização de jardins ou 

parques infantis públicos, entre outros. Ainda, as educadoras referiram participar 

regularmente em iniciativas promovidas pelo município (que nem sempre envolvem o 

espaço exterior, como ir ao teatro, visitar um museu, etc.). 

Nos CEI em que as saídas da instituição eram inexistentes ou muito esporádicas, tal 

era justificado pela idade das crianças, ausência de transporte e/ou localização afastada 

da povoação. 

É muito longe. Como viu, a escola fica cá em cima e fica tudo lá em baixo. Nós 

falamos dos vários espaços que existem, os correios, isto e aquilo… Por norma, 

sou muito sincera, não tenho ido lá abaixo (PE4). 

Paralelamente, na maioria dos contextos não se verifica a abertura dos espaços 

educativos à comunidade, à exceção de momentos festivos, em que a instituição convida 

a população local a participar. Pontualmente, encontraram-se também situações em que 

os espaços exteriores são rentabilizados economicamente pelas instituições através da 

sua disponibilização para a realização de festas de aniversário. 

Há até pais que aproveitam para fazer os aniversários dos meninos. Já houve, 

sim. E a festa de final de ano é sempre para a comunidade também e vem 



 

 

167 Capítulo 9 

quase a vila toda aqui ao pinhal. Fazemos a sardinhada de São João, 

convidamos o rancho folclórico… (IE6). 

 

 

Documentos institucionais reguladores da ação educativa 

A análise de conteúdo dos documentos coligidos organizou-se em torno de 4 

categorias, previamente definidas a partir dos cenários 1 e 2, constituintes do modelo de 

análise (documentos promotores/omissos sobre os espaços e atividades ao ar livre). A 

interpretação de cada categoria foi facilitada pela definição de questões orientadoras, que 

pretendiam promover uma leitura crítica e reflexiva sobre os dados (cf. Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Categorias e questões de análise dos documentos institucionais reguladores da ação 

educativa 

Categorias de análise Questões de análise (cenários 1 e 2) 

Valorização do brincar ao ar livre Os princípios/objetivos educativos definidos 

enquadram o brincar nos espaços exteriores? 

Existem referências à importância do brincar ao ar livre 

para o desenvolvimento e aprendizagem? 

Formato de utilização e 

organização 

São apresentadas justificações para o modo como o 

espaço exterior está organizado em termos de áreas 

e/ou materiais? 

É apresentada uma avaliação do espaço exterior, 

considerando forças e fragilidades? 

O espaço exterior é enquadrado na apresentação da 

rotina diária? 

O planeamento da ação educativa considera o espaço 

exterior e a sua articulação com a sala de atividades? 

No planeamento da ação educativa, são previstas 

iniciativas de melhoria do espaço, que procurem 

responder aos interesses das crianças? 

Envolvimento das famílias No planeamento da ação educativa, são previstas 

atividades que envolvam a participação das famílias 

em atividades ao ar livre? 

Envolvimento na comunidade Os espaços da comunidade são percebidos como 

ambientes que podem ser utilizados para o 

desenvolvimento de atividades pedagógicas? 
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A análise dos documentos institucionais (projeto educativo, regulamento interno, 

plano anual de atividades e projeto de grupo) revelou a ausência de um enquadramento 

sólido e valorizador dos espaços exteriores e do brincar ao ar livre30. Apesar de existirem 

diferenças pouco relevantes na forma como os vários CEI abordam este ambiente 

educativo, globalmente, em nenhum dos contextos analisados encontrámos um suporte 

documental que perspetive o espaço exterior de forma equiparada à sala de atividades ou 

fundamente a sua importância para o desenvolvimento e aprendizagem (prevalência do 

cenário 2). No Anexo 7 apresentamos uma análise detalhada dos documentos de cada 

CEI. Por necessidade de síntese, no corpo da tese iremos apenas destacar as ideias mais 

frequentes que emergiram a partir das diferentes categorias.  

 

 

Valorização do brincar ao ar livre 

A identificação de princípios orientadores da ação educativa assume-se como uma 

dimensão pouco evidenciada ou explorada na maioria dos documentos. Quando surgem 

referências a princípios norteadores verifica-se uma reprodução quase linear de ideias 

presentes noutros documentos de cariz curricular ou legal (e.g. OCEPE, Convenção dos 

Direitos da Criança, Portaria n.º 411/2012 de 14 de dezembro sobre a regulamentação da 

creche), sem uma apropriação contextualizada das ideias e sem se introduzirem 

referências ao brincar ao ar livre. 

Muitos documentos apresentam objetivos educativos relativamente genéricos, em 

que não são explícitas quais as estratégias a adotar para a sua concretização (e.g. melhoria 

dos espaços verdes, no sentido de os tornar mais agradáveis e ecológicos – plano anual 

de atividades PR1; reorganização do “espaço escolar, dentro e fora da sala de aula, de 

modo a promover o gosto pelo ensino e pela aprendizagem, pela preservação do 

património e da memória” -  projeto educativo PR2). A referência aos espaços exteriores 

surge predominantemente ligada a objetivos relacionados com a educação ambiental, 

comportamentos sustentáveis, promoção de competências motoras, atividade física e 

interação com a comunidade, sem se equacionarem possíveis contributos deste ambiente 

para a exploração de outras dimensões (e.g. desenvolvimento da linguagem, promoção da 

autonomia). 

                                                

30 Importa salvaguardar a especificidade inerente a projetos educativos, regulamentos internos e planos anuais 
de atividades dos CEI públicos. Uma vez que se dirigem ao conjunto de escolas integradas no agrupamento, 
possuem um carácter muito geral quando comparados com os documentos das IPSS. 
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Com efeito, a maioria dos documentos reguladores não advoga a importância do 

brincar ao ar livre para a promoção de capacidades e conhecimentos de ordem diversa. 

Ainda que, por vezes, se defenda que o ambiente educativo “não se circunscreve apenas 

à sala de atividades”, envolvendo todo o espaço escolar e extraescolar (PR1, PR3, PE6), 

não são veiculados argumentos coerentes que validem a utilização deste espaço com 

propósitos educativos. Em alguns casos, como no projeto de grupo de IE5, o 

reconhecimento do valor educativo dos espaços exteriores não vai para além de 

afirmações relativamente genéricas e consensuais, que tendem a diluir-se num discurso 

muito orientado para o interior – “O espaço exterior é um local que pode proporcionar 

momentos educativos muito ricos e intencionais, planeados pelo educador e pelas 

crianças”. 

 

 

Formato de utilização e organização 

A caracterização e/ou avaliação dos espaços exteriores constitui-se como uma 

dimensão ausente, verificando-se um foco quase exclusivo na sala de atividades. Em torno 

desta, encontrámos reflexões relativamente aprofundadas sobre a escolha e disposição de 

áreas e materiais (e.g. IE4, PR1, PR3), afirmando-se a necessidade de atender aos 

interesses das crianças para criar ambientes flexíveis, confortáveis, apelativos e 

promotores de vivências diferenciadas. Contudo, os mesmos pressupostos não parecem 

ser generalizados para o exterior. Apesar de se frisar a importância de “criar ambientes em 

que as crianças se sintam bem e possam brincar, aprender e desenvolver todas as suas 

capacidades da melhor maneira possível” (PR1), considerando que a organização do 

espaço é a “primeira forma de intervenção do educador” (projeto de grupo, IR2), a 

concretização destes princípios parece ser mais evidente em relação à sala de atividades, 

entendida como centro de atividade do adulto e da criança. Como exemplo desta possível 

desvalorização do brincar ao ar livre nos documentos institucionais, atente-se à situação 

identificada no projeto educativo IR1, em que o espaço exterior é descrito como uma área 

de apoio logístico. Apenas no projeto de grupo de PR2 verificámos uma descrição 

equiparada do espaço interior e exterior, ainda que não se explicitem quais os princípios 

inerentes à organização destes ambientes educativos. 

Sobre as dinâmicas de utilização do espaço, em muitos projetos de grupo, na secção 

relativa à organização da rotina diária, é referida a existência de um momento de brincar 

no exterior ou de um momento de recreio (como comummente aparece designado). Esta 

visão sobre a estruturação do tempo sugere que a utilização do exterior ocorre num horário 
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fixo, durante um curto período de tempo, dedicando-se as horas nobres do dia à realização 

de “atividades orientadas” (e.g. rotina diária em IR2). Na entrevista às educadoras de 

infância, a utilização do exterior num regime de intervalo, circunscrevendo-se a 

intencionalidade educativa à sala de atividades, também já tinha ficado explícita. Ainda, 

verificam-se situações em que o brincar no exterior se sobrepõe no horário com outras 

atividades de higiene e alimentação, podendo não se realizar com um carácter regular. 

Importa referir que em alguns projetos não é dada nenhuma indicação sobre o formato de 

utilização do espaço ao ar livre. 

Sobre o planeamento da ação educativa, particularmente evidente nos planos anuais 

de atividades, são previstas algumas atividades a realizar no espaço exterior. No entanto, 

estas apresentam um carácter muito pontual, fortemente orientadas e estruturadas pelo 

adulto e quase sempre associadas à comemoração de dias festivos, mudanças de estação, 

etc. (e.g. cantar os Reis na comunidade, desfile de Carnaval, Dia da Floresta e início da 

Primavera). Estando enquadradas em objetivos relacionados com a necessidade de 

“compreender e reconhecer a importância da natureza na vida de todos nós”, de estimular 

“o gosto pelas atividades ao ar livre” ou de “alargar conhecimento sobre o mundo natural” 

(IR1), as atividades que se realizam no exterior podem ser entendidas como muito 

redutoras e pouco eficazes para alcançar os objetivos definidos. A ação educativa parece 

organizar-se em função de um currículo-calendário, em que não se valoriza a promoção 

regular do brincar ao ar livre como estratégia valiosa para concretizar intenções 

pedagógicas. No planeamento das atividades, as intenções do adulto tendem a dominar e 

a sobrepor-se aos interesses das crianças, não sendo dado espaço para que estas 

participem ativamente nos processos de tomada de decisão. A identificação dos principais 

interesses das crianças ao ar livre e a definição de possíveis iniciativas a desenvolver com 

vista a enriquecer as experiências de brincar são dimensões omissas nos documentos 

analisados. Pontualmente, nas secções reservadas à caracterização do grupo, indicam-se 

atividades preferenciais das crianças, como correr, andar de triciclo ou jogar à bola. No 

entanto, não se reflete sobre o modo como o espaço responde a estes interesses, nem se 

apresentam iniciativas no sentido de enriquecer ou alargar as experiências vividas.  

 

 

Envolvimento das famílias 

No planeamento da ação educativa, a participação das famílias nas atividades ao ar 

livre não é referida na maioria dos documentos analisados. Verificam-se apenas 
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referências pontuais ao envolvimento dos pais na realização de atividades comemorativas 

(e.g. festa de final de ano) ou passeios ao exterior. 

 

 

Envolvimento na comunidade 

Entre os documentos analisados trespassa uma compreensão da comunidade como 

uma fonte de potenciais recursos educativos. No entanto, a utilização dos espaços 

públicos, de lazer ou culturais, parece ser esporádica, associando-se, sobretudo, a dias ou 

épocas específicas. Não obstante, a referência a vistas de estudo ou a passeios aparece 

fundamentada com base em argumentos relacionados com a exploração da natureza e 

com contacto com a população e/ou serviços locais. Porém, não se referem ações de 

colaboração recíproca e sistemática com a comunidade (para além de dias 

comemorativos), considerando-se, por exemplo, a possibilidade de esta utilizar o espaço 

exterior para diferentes iniciativas. 

 

 

Síntese - Imagens dos espaços exteriores nos CEI 

Com o intuito de compreendermos o lugar que os espaços exteriores ocupam nos 

CEI, analisámos o modo de organização destes contextos, os discursos dos profissionais 

sobre as práticas e os documentos institucionais reguladores da ação educativa. A 

triangulação destas três dimensões permitiu-nos obter uma visão complexa sobre a 

realidade, que pode ser interpretada de acordo com as imagens organizacionais definidas 

no Capítulo 6. Através da combinação dos cenários encontrados em cada dimensão, 

construímos a Tabela 17, em que se torna percetível a forte presença da imagem vazio (6 

CEI), seguindo-se a retórica (3 CEI), a moldura (2 CEI) e o improviso (1 CEI). 
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Tabela 17 - Dos cenários às imagens sobre os espaços exteriores existentes nos CEI estudados 

CEI Documentos Discursos Org. Espaços Imagem 

IR1 Cenário 2 Cenário 4 Cenário 6 Vazio 

IR2 Cenário 2 Cenário 4 Cenário 6 Vazio 

IR3 Cenário 2 Cenário 4 Cenário 6 Vazio 

IE4 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 6 Retórica 

IE5 Cenário 2 Cenário 4 Cenário 6 Vazio 

IE6 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 5 Improviso 

PR1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 6 Retórica 

PR2 Cenário 2 Cenário 4 Cenário 5 Moldura 

PR3 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 6 Retórica 

PE4 Cenário 2 Cenário 4 Cenário 6 Vazio 

PE5 Cenário 2 Cenário 4 Cenário 6 Vazio 

PE6 Cenário 2 Cenário 4 Cenário 5 Moldura 

 

Vazio 

O vazio encontrado nos documentos, nos discursos e na organização física do 

espaço exterior sugere uma desvalorização acentuada deste ambiente educativo. Se 

atendermos aos dados obtidos através dos casos estudados, percebemos que o exterior é 

maioritariamente entendido como um momento de intervalo, veiculando-se esta conceção 

nos documentos, nos discursos dos profissionais e, consequentemente, no tipo de 

investimento que é feito na organização do espaço exterior. Neste âmbito, não existe uma 

preocupação do adulto para intervir pedagogicamente, entendendo-se o tempo passado 

no exterior como um momento de liberdade e de bem-estar. Encontramos descrições do 

espaço exterior como um ambiente que pertence às crianças, em que estas têm uma maior 

margem de decisão e autonomia para decidir o que fazer, por comparação à maior 

diretividade e controlo existentes dentro da sala, em que o adulto regula e orienta o 

processo de ensino-aprendizagem. Durante o tempo passado no exterior, o adulto assume 

uma atitude muito focada na vigilância e na prevenção de acidentes, envolvendo-se no 

brincar de forma esporádica, muitas vezes, sem uma intencionalidade pedagógica 

subjacente. Estes dados parecem alinhar-se com os trabalhos de Kernan e Devine (2010) 

e Maynard e Waters (2007).  

Este sentido de intencionalidade dividida entre os espaços parece fugir àquilo que é 

proposto em documentos oficiais para a educação de infância, considerando, por exemplo, 

princípios educativos orientados para uma visão holística do processo de aprendizagem, 

em que brincar é entendido como “atividade natural da iniciativa da criança que revela a 

sua forma holística de aprender” (OCEPE, Ministério da Educação, 2016, p. 10). 

Se nos primeiros anos de vida, as crianças são extremamente permeáveis às 

experiências a que têm acesso, importa proporcionar oportunidades estimulantes para a 
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interação com diferentes objetos, pessoas e situações. Esta visão “enclausurada” do 

processo de aprendizagem constituiu-se como um obstáculo para a vivência de situações 

ricas e desafiantes, considerando que o exterior pode oferecer um contributo diferenciador 

para o desenvolvimento de competências transversais a diferentes áreas de aprendizagem 

(e.g. criatividade, capacidade de resolução de problemas, trabalho de equipa). Como refere 

Silverman e Corneau (2017), com uma abordagem holística sobre o processo de 

aprendizagem, as crianças têm a possibilidade de desenvolver um pensamento 

questionador em torno de dimensões (históricas, científicas e artísticas) que emergem a 

partir das relações entre a comunidade e o ambiente. 

O foco significativo em atividades dirigidas e muito estruturadas, desenvolvidas 

preferencialmente na sala de atividades, sugerem uma compreensão redutora das 

potencialidades do brincar, assumindo-se que as aprendizagens só ocorrem em função 

dos planos implementados pelos adultos. Neste âmbito, relembramos a posição 

manifestada por uma das educadoras sobre a sua responsabilidade em ensinar, dentro da 

sala, dentro das horas da componente letiva, compreendendo-se este período como 

espaço/tempo preferencial de aprendizagem (IR3). Igualmente, em PE5, é assumida uma 

visão de trabalho, em relação à sala de atividades, e de lazer ou brincadeira em relação ao 

exterior. Em linha com Howard (2010), podemos considerar que a aparente rigidez na 

conceção dos processos de aprendizagem pode resultar de um conhecimento teórico 

reduzido sobre as potencialidades do brincar e, paralelamente, de pressões sentidas para 

a concretização de objetivos curriculares específicos. O reduzido conhecimento teórico 

sobre as potencialidades pedagógicas do brincar ao ar livre e sobre o enquadramento 

normativo/legal existente (e.g. OCEPE) poderá gerar sentimentos de desconforto e 

ansiedade nos profissionais, que optam por focar a sua intervenção na sala de atividades, 

um espaço percebido como mais seguro e controlável (Bento & Portugal, 2016; Kernan & 

Devine, 2010). 

A maioria das profissionais parece também desvalorizar a necessidade de organizar 

o espaço, de forma a promover oportunidades interessantes para as crianças durante o 

tempo passado no exterior (e.g. livre circulação, fácil acesso a materiais). Seja em equipa 

ou individualmente, não se verificam práticas sistemáticas de planeamento, reflexão e 

avaliação em torno do espaço exterior, comummente, aceitando-se passivamente aquilo 

que existe, apesar das fragilidades ao nível da qualidade e quantidade de estruturas e 

materiais e das oportunidades de exploração proporcionadas. De acordo com Sebba e 

Churchman (1986), a forma como os espaços exteriores são pensados transmite 

expectativas e possibilidades de ação, assumindo-se assim que o espaço, em si mesmo, 
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também tem uma influência educativa sobre a criança.  Neste sentido, atente-se aos 

estudos realizados em torno de intervenções de melhoria do espaço exterior. Com a 

introdução de elementos naturais, materiais soltos, espaços de esconderijo, entre outros 

aspetos, o brincar das crianças poderá evoluir em complexidade e riqueza, tornando-se 

mais criativo, dramático, cooperante, físico/motor e construtivo (Dyment & Bell, 2008; 

Herrington & Studtmann, 1998; Maxwell et al., 2008; Nedovic & Morrissey, 2013).  

Numa realidade educativa em que o espaço exterior surge como um vazio, sem 

sustentação através das políticas, discursos ou práticas pedagógicas, o único momento 

em que este ambiente parece assumir algum protagonismo relaciona-se com a 

comemoração de dias festivos, nos quais existe a preocupação de evidenciar a 

participação das crianças, famílias e agentes da comunidade nas atividades desenvolvidas. 

Sendo a imagem de vazio aquela que surge com mais frequência no nosso estudo, 

importa referir que esta atitude face ao espaço exterior não parece ser exclusiva aos 

contextos portugueses analisados. Noutras investigações desenvolvidas no País de Gales, 

na Irlanda ou EUA encontraram-se conceções semelhantes (Kernan & Devine, 2010; 

Maynard & Waters, 2007; McClintic & Petty, 2015), veiculando-se uma visão sobre o 

espaço exterior como um ambiente de intervalo, diversão e liberdade da criança, onde 

existem reduzidas preocupações relacionadas com a intervenção pedagógica dos 

profissionais – “The findings suggest that a ‘confort zone’ of practice evolves, in which more 

structured learning indoors predominates (...). In this sense ‘real’ learning is what takes 

place ‘indoors’ and which is more readily amenable to adult regulation and control” (Kernan 

& Devine, 2010, p. 380). À semelhança do nosso estudo, estas investigações sugerem que, 

durante o tempo passado ao ar livre, o adulto assume, maioritariamente, uma atitude de 

vigilância, sendo que a realização pontual de atividades planeadas no exterior obedece a 

um formato semelhante às iniciativas desenvolvidas dentro da sala (Maynard & Waters, 

2007; McClintic & Petty, 2015). Ainda, apesar de os profissionais reconhecerem a 

importância do contacto com elementos naturais e a vivência de desafios, os espaços e as 

práticas desenvolvidas não parecem ser congruentes ou promotoras de tais dimensões. O 

tempo passado no exterior é considerado como um complemento da oferta educativa e 

não como um espaço/tempo equivalente à sala de atividades. Apesar de os profissionais 

reconhecerem potenciais benefícios dos espaços exteriores, esta compreensão cinge-se, 

por vezes, a discursos superficiais e nostálgicos relacionados com as próprias memórias 

de infância – “Even though teachers could connect to their childhood outdoor play memories 

and proclaimed the virtues of freedom, creativity, and imagination, their reality was to 

supervise young children” (McClintic & Petty, 2015, p. 37). 
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Retórica 

Entre os CEI estudados, encontrámos também situações em que os discursos das 

profissionais em relação aos espaços exteriores se diferenciavam positivamente do 

enquadramento oferecido pelos documentos reguladores da ação educativa e das 

características físicas e organizativas do espaço. Nestes contextos, os espaços exteriores 

apresentavam uma organização pobre e monótona e os documentos institucionais não 

ofereciam qualquer suporte para o desenvolvimento de práticas educativas ao ar livre. No 

entanto, as profissionais revelavam uma retórica defensora do brincar ao ar livre, 

reconhecendo a existência de benefícios para a aprendizagem e assumindo, 

paralelamente, uma responsabilidade educativa em torno destas experiências. 

Contudo, à semelhança de outros estudos, aquilo que é defendido parece não 

assumir uma expressão direta nas práticas desenvolvidas (Howard, 2010; Kernan & 

Devine, 2010), verificando-se uma certa “bipolaridade” na valorização do brincar ao ar livre. 

Também nestes contextos encontrámos uma utilização do espaço exterior num formato de 

intervalo, privilegiando-se o tempo passado na sala e desenvolvendo-se poucas iniciativas 

de articulação entre o interior e o exterior.  

Atendendo aos casos estudados, podemos considerar que os discursos proferidos 

pelas profissionais, muitas vezes, revelavam ambições ou interesses pessoais, que não 

encontravam eco no contexto de trabalho e, como tal, não eram partilhados com outros 

elementos da equipa ou com a direção da instituição. Em IE4, por exemplo, a educadora 

frisou várias vezes ao longo da entrevista que respondia apenas por si, e não pelas 

colegas, considerando que não tinha possibilidade de melhorar o espaço exterior da 

instituição por este ser partilhado com outras valências sociais e educativas da instituição. 

Com o intuito de oferecer experiências mais estimulantes ao ar livre, esta educadora 

utilizava espaços públicos existentes na localidade e terrenos privados. Nos outros dois 

contextos pautados pela retórica também emergia a vontade de melhorar a oferta existente 

no espaço (PR1) e a dinâmica de utilização (PR3), no entanto, eram identificados 

obstáculos relacionados com a escassez de recursos humanos, com a falta de condições 

físicas no espaço e com a reduzida recetividade dos pais para uma abordagem educativa 

ao ar livre. Globalmente, podemos considerar que estas profissionais apresentavam uma 

vontade em melhorar a oferta educativa ao ar livre, no entanto, a introdução de mudanças, 

tanto nos espaços, como nas práticas, era percebida como muito difícil e maioritariamente 

dependente de fatores externos (e.g. falta de verba, apoio institucional, apoio dos pais). 

Alguns dos obstáculos identificados pelas profissionais também surgem referidos no 

estudo de Zink e Boyes (2006). A existência de recursos humanos devidamente 
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qualificados e treinados para intervir no espaço exterior, as preocupações com a segurança 

e o necessário investimento financeiro associado à criação de oportunidades de 

aprendizagem diversificadas, constituem-se como algumas das dimensões mais influentes 

reportadas pelos profissionais neozelandeses no desenvolvimento de uma ação 

pedagógica ao ar livre. No entanto, importa referir que apesar das dificuldades, os 

profissionais auscultados neste estudo exploravam o espaço exterior, percebendo-o como 

um ambiente educativo rico, promotor de aprendizagens em torno de diferentes áreas 

curriculares. À semelhança do estudo realizado por Castro (2010), podemos considerar 

que as limitações identificadas nos CEI públicos, ligadas a modelos de gestão 

organizacional fortemente hierarquizados e centrados nas sedes dos agrupamentos de 

escolas, sugerem uma visão pessimista e pouco motivada face à realidade, que dificulta a 

rentabilização ou aproveitamento dos recursos e oportunidades existentes. 

A partir desta imagem de retórica, reforçamos a pertinência da questão levantada por 

Waite (2010) que, ao deparar-se igualmente com uma realidade pautada por 

desarticulações entre discursos e práticas, se interroga sobre qual a melhor estratégia a 

adotar no sentido de “convencer” os profissionais a introduzirem mudanças efetivas nas 

suas práticas, passando da retórica à ação. Como sugerem outras investigações, a 

transformação de práticas, rompendo com dinâmicas enraizadas e pouco refletidas, 

constitui-se como um processo lento e exigente, que necessita do esforço concertado da 

equipa educativa, em estreita colaboração com outros atores (e.g. famílias) (Bento & 

Portugal, 2016; Maynard et al., 2013a). Estas mudanças envolvem, muitas vezes, 

reconceptualizações sobre aquilo que se entende como desejável promover junto de 

crianças pequenas, atendendo a dimensões relacionadas com autonomia, sentido de 

competência e capacidade para lidar com o risco (Norðdahl & Jóhannesson, 2014; 

Sandseter, 2012). 

 

 

Moldura 

Nos CEI em que o espaço exterior se constituía como uma moldura da instituição 

verificámos um reduzido aproveitamento das condições físicas existentes. Os espaços 

apresentavam estímulos interessantes, com diferentes estruturas, pisos e topografias, no 

entanto, não se verificavam práticas educativas valorizadoras do brincar ao ar livre e os 

documentos institucionais não destacavam a ação pedagógica neste ambiente. A 

qualidade do espaço não se devia à intervenção direta dos profissionais, beneficiando-se 
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apenas de um modelo de organização que tinha sido previsto no desenho e construção do 

CEI. 

As educadoras reconheciam a qualidade e o valor do espaço exterior, principalmente 

em PR2, no entanto, não era feita uma utilização prolongada e intencional deste contexto. 

O tempo passado no exterior era descrito como “tempo para esquecer” (PR2) e aquilo que 

acontecia na sala era priorizado pelas profissionais, percebendo-se a existência de um 

corte entre a sala e o “recreio”. Apenas pontualmente o espaço exterior era utilizado com 

alguma intencionalidade pelas profissionais, verificando-se, contudo, uma transposição da 

abordagem adotada dentro da sala. Isto é, eram levadas para o exterior atividades 

estruturadas e orientadas pelo adulto, sem se enveredar por uma atuação focada na 

promoção e enriquecimento das experiências de brincar livre.  

O aproveitamento reduzido do espaço é também evidente nas limitações impostas à 

exploração das crianças, sendo muitas vezes condicionado o acesso a algumas zonas com 

potencial para a vivência de desafios e para o contacto com elementos naturais (e.g. 

terrenos inclinados, lago com animais, áreas com terra e relva), sob pena de se molharem 

ou sujarem, podendo ficar doentes e desencadear queixas por parte dos pais. 

Nesta imagem, sobressai a importância da intervenção do adulto durante o brincar 

ao ar livre, constituindo-se, possivelmente, como um fator que se sobrepõe às 

características físicas do espaço, afetando significativamente a qualidade das experiências 

vividas pelas crianças. Como refere Waller (2011, p. 35), “[y]oung children need 

practitioners who value and enjoy the outdoors themselves, see the potential and 

consequences it has for young children’s well-being and development, and want to be 

outside with them”. Neste sentido, por muito interessante que o espaço seja, se este não 

for devidamente utilizado e rentabilizado, criando-se múltiplas e prolongadas 

oportunidades para as crianças explorarem e desenvolverem iniciativas de forma 

autónoma, dificilmente se irão concretizar plenamente os benefícios do brincar ao ar livre. 

A valorização do espaço exterior como ambiente educativo exige uma intervenção 

adequada do adulto, adaptando a sua ação às necessidades manifestadas pelas crianças. 

O envolvimento no brincar, o apoio e incentivo face a desafios, a introdução de materiais e 

o diálogo em torno das descobertas das crianças, assumem-se como dimensões 

determinantes, que irão influenciar oportunidades de aprendizagem e de desenvolvimento 

(Bilton, 2010; Stephenson, 2003). Neste âmbito, tome-se como exemplo a investigação 

realizada por Tranter e Malone (2004), em que foram estudadas as relações existentes 

entre as oportunidades de brincar vivenciadas pelas crianças e as características físicas 

do espaço exterior, em dois contextos educativos. Apesar de ambos os espaços analisados 
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apresentarem uma organização igualmente interessante e estimulante, a cultura escolar e 

as práticas profissionais existentes num dos contextos (pautadas pela valorização do 

exterior como espaço de aprendizagem, através do qual as crianças conhecem e criam 

uma ligação de pertença ao mundo) introduziram diferenças na qualidade das experiências 

vividas pelas crianças (e.g. oportunidades mais sistemáticas para um brincar 

construtivo/imaginativo e para a interação e exploração do meio natural). Paralelamente, 

Canning (2010) destaca também a interação entre adulto-criança e o apoio fornecido pelos 

profissionais durante o brincar, como dimensões influentes na forma como as crianças 

exploram os espaços e tiram partido dos estímulos existentes. 

 

 

Improviso 

A valorização e utilização do espaço exterior à luz da imagem de improviso verificou-

se apenas num CEI (IE6). Neste âmbito, destaca-se a falta de suporte oferecida pelos 

documentos reguladores da ação educativa, num contexto em que as práticas relatadas 

sugerem uma atitude de valorização do espaço exterior e as condições físicas e 

organizativas do espaço são muito positivas. 

Não existindo um enquadramento institucional que promova o brincar ao ar livre, a 

valorização destas experiências parece ser estimulada pelos gostos e características de 

personalidade da educadora, que se descreve como uma pessoa que gosta de usufruir do 

exterior e que defende a existência de benefícios para as crianças. Todavia, a educadora 

refere que o seu discurso pode não representar as opiniões das suas colegas e que a 

aceitação de determinadas experiências de brincar ao ar livre por parte dos pais pode ser 

influenciada pela profissional responsável pelas crianças (e.g. atendendo aos anos de 

experiência profissional e à relação estabelecida com as famílias). Ora, se existisse uma 

abordagem educativa clara dentro do CEI, que focasse o valor pedagógico dos espaços 

exteriores e articulasse as práticas desenvolvidas com os valores e princípios da 

organização, podemos assumir que se tornaria mais fácil envolver um maior número de 

profissionais numa linha de trabalho partilhada, promovendo-se assim experiências de 

brincar ricas e desafiantes. Através do trabalho em equipa, os possíveis obstáculos que 

pudessem surgir seriam ultrapassados através do esforço coletivo, alcançando-se 

soluções mais sustentáveis e eficazes dentro da dinâmica organizacional. Muitas vezes, o 

trabalho de equipa reflete-se na organização de atividades festivas, mas não em torno de 

dinâmicas de reflexão e de intervenção conjunta na melhoria da oferta educativa existente 

nos espaços. Cada profissional parece trabalhar de forma isolada, “fechado” na sua sala, 
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circunscrevendo as iniciativas de comunicação e colaboração com outros profissionais a 

aspetos relacionados com o funcionamento organizacional (e.g. gestão dos horários de 

alimentação e sono das crianças; divisão de materiais e de espaços). Ainda, a relação com 

as famílias, referida durante as entrevistas como uma possível ameaça ou obstáculo (e.g. 

queixas relacionadas com a sujidade) para o desenvolvimento de práticas educativas ao 

ar livre, será facilitada se os profissionais estiverem em sintonia, articulando as suas 

práticas com uma política educativa interna, que é divulgada e explicada aos pais desde o 

momento em que a criança começa a frequentar o estabelecimento educativo (McClintic & 

Petty, 2015). Com efeito, Jayasuriya, Williams, Edwards e Tandon (2016) sugerem que as 

perceções dos profissionais sobre o reduzido apoio ou valorização do brincar ao ar livre 

por parte dos pais pode resultar de dinâmicas de comunicação pobres com as famílias. 

Nesta investigação, a maioria dos pais referiu valorizar o brincar ao ar livre, desejando que 

as crianças usufruíssem de experiências no exterior durante períodos superiores a 60 

minutos por dia. No entanto, revelaram desconhecer quanto tempo é que as crianças 

passavam efetivamente neste ambiente e quais as opções educativas assumidas pelo 

contexto educativo neste âmbito. 

Em suma, o desenvolvimento de práticas educativas ao ar livre não pode ser visto 

como algo linear, que depende apenas da existência de espaços interessantes e de 

interesses pessoais dos profissionais para tirar partido deste contexto. Ainda que estas 

dimensões sejam muito importantes, não podemos deixar de atender a aspetos de 

natureza organizacional, orientados para a cultura escolar, que influenciam a 

sustentabilidade e coerência das práticas pedagógicas ao ar livre. De acordo com Malone 

e Tranter (2003, p. 300), “it is not sufficient to have child-friendly school grounds. Having a 

philosophical commitment to the value of school grounds for developing children’s 

environmental cognition is a vital ingredient”. 
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10. Estudo B - O espaço exterior como ex-líbris – concretização de finalidades 

educativas ao ar livre 

O estudo B pretende analisar o contributo dos espaços exteriores em CEI para a 

promoção de finalidades educativas e, paralelamente, identificar dimensões que podem 

influenciar a concretização do seu potencial pedagógico. Esta etapa da investigação 

desenrola-se num CEI onde os discursos e práticas em torno dos espaços exteriores 

sugerem a presença da imagem de ex-líbris, diferenciando-se assim das realidades 

analisadas no estudo A. Procuram-se evidenciar possibilidades de ação em torno dos 

espaços exteriores, que não se resumem a uma utilização esporádica e em formato de 

intervalo, salientando-se o carácter educativo que as experiências ao ar livre podem conter, 

desde que sejam garantidas condições facilitadoras de momentos de qualidade neste 

contexto (e.g. espaços bem organizados e apoio dos adultos). 

Assim, o estudo B incidiu sobre as experiências de brincar ao ar livre vividas por um 

grupo de crianças de creche e as práticas educativas desenvolvidas pelos profissionais 

responsáveis. Os dados recolhidos são apresentados em duas partes, uma relacionada 

com o potencial pedagógico do espaço exterior para a concretização de finalidades 

educativas, outra com dimensões que parecem influenciar a oferta educativa ao ar livre. 

 

 

10.1 Seleção e descrição do caso 

No estudo B acompanhámos um grupo de 14 crianças entre os 24 e os 36 meses de 

idade (os “Sóis”31) e as profissionais responsáveis32, nas suas vivências diárias no espaço 

exterior, ao longo do ano letivo 2014/201533. O estudo decorreu numa IPSS localizada no 

mesmo município que os contextos analisados em A (doravante identificada como CEI 13). 

Esta instituição integrava as valências educativas de creche, jardim de infância e centro de 

atividades de tempos livres, acolhendo cerca de 72 crianças entre os 0 e os 6 anos de 

idade, no período da investigação.  

                                                

31 Os “Sóis” surgiu como alcunha utilizada tanto pela investigadora como pelas profissionais para designar as 
crianças deste grupo que, dentro da instituição, desenvolviam as suas atividades na sala do Sol (nome atribuído 
à sala de atividades). 

32 A educadora de infância tinha 36 anos e 14 anos de serviço em CEI13 (nome fictício Renata). A auxiliar de 
ação educativa tinha 37 anos e trabalhava há 17 anos em CEI13 (nome fictício Rute). 

33 Posteriormente a 2015 mantivemos o contacto com o contexto educativo, até final de 2016, no sentido de 
recolher dados necessários à investigação (e.g. caracterização do espaço exterior). 
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A seleção desta instituição e do respetivo grupo de crianças e profissionais baseou-

se, por um lado, no conhecimento que a investigadora tinha sobre o contexto, onde tinha 

trabalhado durante um ano como formadora e psicóloga (antes da fase de recolha de 

dados) e, por outro, nas características específicas do contexto, atendendo  às dimensões 

de análise exploradas também no estudo A (características de organização do espaço 

exterior, discursos dos profissionais sobre as práticas e enquadramento documental). 

Atendendo aos objetivos do estudo, interessava estudar um contexto em que fosse 

possível observar experiências de brincar ao ar livre frequentes, assentes em práticas 

profissionais e organizacionais valorizadoras dos espaços exteriores. Considerou-se que 

CEI13 cumpria estes critérios. De seguida, apresentamos uma caracterização sucinta de 

CEI13. 

 

 

Organização dos espaços exteriores 

Os espaços exteriores de CEI13 apresentavam uma configuração interessante, 

sugestiva de uma oferta educativa adequada no que se refere às diferentes áreas, 

estruturas e materiais disponíveis. Com a aplicação do GO-Exterior foi possível atribuir 

uma pontuação de 3334 pontos ao espaço, constatando-se a verificação positiva de quase 

todos os parâmetros avaliados por este instrumento (num total de 36 pontos). Se 

compararmos os dados obtidos neste contexto com as pontuações globais dos espaços 

observados no estudo A percebemos o distanciamento que CEI13 apresenta em relação 

às instituições vizinhas (cf. Figura 20). 

O espaço possuía um aspeto cuidado e seguro, com diferentes superfícies (piso de 

borracha, erva, relva, solo e azulejo) e variações no relevo (áreas planas, montes, rampas, 

degraus, túneis). Percebia-se uma organização diversificada do espaço, onde existiam 

áreas suscitadoras de possibilidades de ação distintas, através da disponibilização de 

estruturas fixas, materiais soltos e elementos naturais em quantidade e em qualidade. Os 

materiais de exterior estavam organizados de forma a serem acedidos e utilizados 

facilmente pelas crianças, promovendo-se a sua autonomia em diferentes áreas do espaço. 

 

                                                

34 Os únicos itens aos quais não atribuímos pontuação máxima referem-se à ausência de um espaço de 
transição, devidamente organizado no sentido de proporcionar uma ligação calma e harmoniosa entre o interior 
e o exterior; à indefinição de áreas de circulação, apesar de o espaço permitir a circulação de brinquedos com 
rodas; aos constrangimentos colocados à livre circulação das crianças entre o interior e o exterior. 
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Figura 20 – Pontuações obtidas no GO-Exterior no estudo A e B 

 

Discursos sobre as práticas 

As profissionais responsáveis pelo grupo dos Sóis consideravam que o espaço 

exterior trazia benefícios para as crianças, relacionados com a exploração de ambientes 

mais saudáveis, promotores de bem-estar e de aprendizagens variadas. 

Sobre as dinâmicas de utilização verificavam-se saídas diárias para o exterior, com 

a duração de uma a duas horas, nos períodos da manhã e da tarde. Os estímulos 

proporcionados durante o brincar eram alvo de reflexão e avaliação por parte da 

educadora, que procurava intervir diretamente ou introduzir novas estruturas e materiais 

no sentido de criar oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento diversificadas. 

Assim, as profissionais que acompanhavam o grupo entendiam que o tempo passado no 

exterior exigia que estas se envolvessem no brincar, apoiando a exploração da criança. A 

colaboração com as famílias era reportada como uma dimensão fundamental do trabalho 

pedagógico, existindo a preocupação de partilhar com os pais as experiências das crianças 

ao ar livre e de os envolver em iniciativas relacionadas com as potencialidades 

pedagógicas do exterior. 
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Análise dos documentos institucionais 

Os documentos de orientação pedagógica sugeriam a valorização do espaço exterior 

como ambiente educativo. No projeto educativo da instituição, o interesse em “proporcionar 

experiências de qualidade nos espaços exteriores, garantindo o bem-estar, a implicação e 

o desenvolvimento harmonioso de cada criança” estava definido como objetivo geral da 

ação educativa, estabelecendo-se, a partir deste, objetivos direcionados para os 

profissionais e para as crianças. Os profissionais deveriam trabalhar no sentido de 

“promover uma maior articulação entre os espaços exteriores e interiores”, “dar 

continuidade aos interesses manifestados pelas crianças nos espaços exteriores” e, 

“garantir o desenvolvimento de diferentes domínios e conhecimentos relacionados, por 

exemplo, com a ciência, a matemática, o respeito pela Natureza e a atividade física”. Por 

sua vez, para as crianças definiam-se objetivos relacionados com a “vivência de momentos 

de bem-estar e de elevada implicação nos espaços exteriores e interiores”, com o 

“desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis, baseados na importância de uma 

alimentação equilibrada e na prática de atividade física” e com o “desenvolvimento de 

atitudes de respeito e conservação da Natureza”. Num nível mais específico, o projeto 

pedagógico da creche identificava também dimensões a valorizar na organização dos 

espaços interiores e exteriores e apontava para objetivos a desenvolver relacionados com 

a melhoria das experiências de brincar ao ar livre, atendendo às especificidades das 

crianças entre os 0 e os 3 anos de idade.  

 

Em suma, a caracterização do caso sugere uma abordagem educativa que se alinha 

com a imagem de ex-líbris, verificando-se uma atitude de valorização do espaço exterior 

como ambiente educativo, que é evidente na organização dos espaços, nos discursos 

sobre as práticas e nos documentos institucionais. 

 

  

10.2 Procedimentos de recolha dos dados   

O processo de recolha de dados decorreu entre outubro de 2014 e junho de 2015. 

Após este período, mantivemos o contacto com o contexto, no sentido de recolher outros 

dados adicionais, através do GO-Exterior. Durante este período, a investigadora esteve no 

contexto semanalmente, observando e monitorizando as experiências de brincar ao ar livre 

vivenciadas pelas crianças e profissionais do grupo em estudo. As principais técnicas de 

recolha de dados utilizadas foram a observação, os registos escritos (notas de campo) e 
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fotográficos, as entrevistas e a análise documental. Junto das profissionais e encarregados 

de educação das crianças foram recolhidos consentimentos informados para a realização 

da investigação (cf. Anexo 8 e Anexo 9). De seguida, descrevemos os procedimentos 

adotados, refletindo sobre possíveis influências da investigadora no processo de recolha e 

análise da informação. 

 

 

Registos escritos – observação e notas de campo 

Os momentos vividos no espaço exterior foram registados através de uma grelha de 

observação construída para o efeito (cf. Anexo 10). A grelha apresentava um campo aberto 

para a escrita e, numa coluna à margem do documento, estavam indicadas áreas 

importantes a considerar na leitura da realidade (indicadores relacionados com as 

finalidades educativas; características da intervenção do adulto; outros comentários 

relacionados com constrangimentos, ideias, imprevistos, etc.). 

Os registos eram efetuados após a observação, no próprio dia e, sempre que 

possível, em conjunto com a educadora. Esta dinâmica de partilha permitiu envolver a 

educadora responsável na investigação e, paralelamente, beneficiar de um processo de 

discussão e validação dos dados. Quando a investigadora não estava presente, o registo 

das experiências era feito pela educadora, que progressivamente se foi familiarizando com 

a grelha de observação e com os procedimentos a seguir na sua utilização. 

Para além dos escritos relacionados com as observações, elaborou-se um diário de 

campo onde eram registadas ideias, reflexões, dificuldades ou dilemas relacionados com 

o processo de recolha de dados (e.g. influência da investigadora no comportamento das 

crianças). 

 

 

Registos fotográficos 

As experiências de brincar no exterior foram amplamente registadas através de 

fotografias, procurando-se captar informações pormenorizadas que facilitariam o registo 

posterior da situação. Apesar de reconhecermos que as fotografias não se constituem 

como provas objetivas da realidade, uma vez que a sua interpretação pode ser influenciada 

pelo contexto social, convenções culturais, normas de grupo, etc., consideramos que estas 

forneceram informações ricas sobre as experiências, permitindo tirar elações sobre o 

interesse das crianças por determinada atividade, o tipo de materiais disponível, a 

dimensão do espaço existente para brincar, entre outros aspetos. 
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Tal como os registos escritos, as fotografias foram tiradas pela investigadora e pela 

educadora responsável. A educadora já tinha o hábito de realizar registos fotográficos 

antes da investigação ocorrer, utilizando-os como meio de comunicação com as famílias e 

como forma de divulgar o trabalho realizado junto de outras pessoas e entidades (e.g. 

colegas, direção, membros da comunidade, junta de freguesia). Neste sentido, a utilização 

desta fonte de informação veio tirar partido de uma prática já existente, adaptando-se as 

técnicas de recolha de informação ao caso em estudo. 

Como referido anteriormente (cf. Capítulo 7, ponto 7.4), foi recolhida a autorização 

escrita dos encarregados de educação para a realização de fotografias, garantindo-se o 

anonimato da criança. 

 

 

Entrevistas 

Durante a investigação foram também realizadas entrevistas semiestruturadas às 

profissionais responsáveis (educadora e auxiliar) pelo grupo dos Sóis, que ocorreram em 

três momentos, ao longo do processo de recolha de dados. As primeiras entrevistas 

aconteceram no início do ano letivo (outubro), abordando-se cada profissional 

separadamente, com o objetivo de compreender quais as ideias existentes em relação à 

ação pedagógica no espaço exterior, considerando benefícios, principais oportunidades e 

dificuldades, papel do adulto e envolvimento das famílias (cf. Anexo 11). A segunda 

entrevista foi realizada em janeiro, abordando-se, em conjunto, a educadora e a auxiliar. 

Nesta, discutiram-se opiniões sobre a concretização de finalidades educativas ao ar livre e 

sobre dimensões que podem influenciar o desenvolvimento das práticas, tendo por base 

uma análise preliminar das experiências registadas até à data (cf. Anexo 11). Em junho, 

realizaram-se novamente entrevistas individuais, com o intuito de conhecer as perspetivas 

das profissionais em relação ao trabalho desenvolvido. Foram retomadas as temáticas 

abordadas na primeira entrevista, procurando-se imprimir uma dimensão de balanço e 

reflexão em torno das experiências vividas (cf. Anexo 11). 

 

 

Análise documental 

Os documentos associados ao trabalho pedagógico, como o projeto educativo da 

instituição, o projeto de sala e outros registos menos formais, como os e-mails trocados 

com as famílias ou as informações partilhadas em momentos de reunião entre a equipa e 

com os pais, revelaram-se importantes para compreender com maior detalhe a dinâmica 
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inerente ao trabalho realizado no espaço exterior. Por iniciativa da educadora, a 

investigadora foi incluída em todos os e-mails trocados entre pais e profissionais sobre o 

trabalho pedagógico desenvolvido no espaço exterior. Estes dados revelaram-se 

importantes para identificar dificuldades ou obstáculos relacionados com a utilização 

regular do exterior, permitindo também conhecer as iniciativas que eram desenvolvidas no 

sentido de superar os problemas. Ainda, os e-mails permitiram identificar mais-valias e 

oportunidades para o trabalho pedagógico e aceder às perspetivas das famílias sobre a 

importância do brincar ao ar livre35. A participação em reuniões de pais e em momentos de 

reflexão entre as profissionais responsáveis pelo grupo também se constituíram como 

oportunidades importantes para obter uma visão mais ampla sobre a realidade. 

 

 

Reflexão sobre o processo de recolha de dados 

Como foi referido anteriormente, a escolha deste caso baseou-se em conhecimentos 

prévios da investigadora sobre CEI13 e o grupo dos Sóis. Esta proximidade acarretou mais 

valias e constrangimentos sobre os quais é importante refletir. 

Numa perspetiva positiva, desde o início do processo de recolha de dados que se 

verificou uma grande abertura e motivação por parte das profissionais para participar e 

contribuir para a investigação. O facto de a investigadora já ser conhecida entre a equipa 

pedagógica, pais e crianças facilitou o acesso à informação, não se verificando alterações 

significativas nas rotinas ou nos modos de atuação, causados pela investigação em curso. 

A participação das profissionais na investigação (em particular da educadora de infância) 

facilitou uma recolha de dados mais aprofundada e sistemática, uma vez que a 

investigadora não estava diariamente no contexto. Ainda, a educadora possuía uma visão 

única sobre a influência do espaço exterior nos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças, considerando-se pertinente beneficiar deste conhecimento 

prático para interpretar as experiências registadas ao ar livre. O envolvimento das 

profissionais permitiu também colocar a investigação ao serviço das necessidades do 

contexto, criando-se uma dinâmica vantajosa para ambas as partes, em que as 

                                                

35 Tirando-se partido desta via de comunicação, no final do ano, também foram colocadas algumas questões 
às famílias das crianças, no sentido de averiguar a opinião destas em relação às experiências de brincar ao ar 
livre e ao trabalho pedagógico desenvolvido neste âmbito. Esta recolha de dados não estava prevista 
inicialmente, no entanto, considerou-se pertinente aproveitar a relação de confiança estabelecida com as 
famílias para conhecer, mesmo que superficialmente, a sua visão sobre o trabalho desenvolvido. Assume-se, 
assim, que esta iniciativa teve um carácter informal e ilustrativo. 
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profissionais puderam utilizar o processo de recolha de dados para melhorar as práticas e 

aperfeiçoar competências de observação, monitorização e reflexão. 

Todavia, importa frisar que a promoção de mudanças não se consubstanciou como 

um objetivo desta investigação. Dentro dos possíveis, procurámos não intervir nas 

iniciativas desenvolvidas, oferecendo apenas o nosso contributo quando este era 

diretamente solicitado pelas profissionais e quando entendíamos que a nossa participação 

não iria interferir com os objetivos do estudo. 

Refletindo sobre os constrangimentos, temos de equacionar possíveis 

enviesamentos no registo das experiências por parte da educadora, no sentido de procurar 

agradar e/ou contribuir positivamente para a concretização dos objetivos da investigação. 

A possível falta de treino ou reduzida familiaridade com procedimentos de observação e 

registo podem também ter exercido algum tipo de influência nos dados recolhidos. Com o 

intuito de superar ou minimizar esta ameaça promovemos espaços regulares de discussão 

dos registos realizados e, sempre que possível, efetuámos conjuntamente o preenchimento 

da grelha de observação. Desta forma, a recolha das experiências de brincar ao ar livre 

pautou-se pela existência de um acordo entre observadores, conferindo-se assim um maior 

nível de confiança à informação recolhida. Com efeito, não se encontraram quaisquer 

diferenças sistemáticas entre registos realizados pela educadora e pela investigadora, 

adotando-se a mesma linha de atuação no processo de recolha da informação. Por último, 

outro risco associado ao envolvimento das profissionais relaciona-se com a possível 

compreensão das dinâmicas de recolha de dados como trabalho acrescido, demasiado 

exigente e pesado. Na medida do possível e para prevenir tal situação, procurámos adaptar 

os procedimentos do estudo às rotinas instituídas no contexto educativo, utilizando-se, por 

exemplo, a fotografia como uma das principais fontes de informação, uma vez que esta 

prática de registo já era efetuada pela educadora. 

 

 

10.3 Linhas concetuais adotadas na recolha e análise das experiências de 

brincar ao ar livre 

Para estudarmos as experiências de brincar ao ar livre e as oportunidades que estas 

podem oferecer para a concretização de finalidades educativas, foi necessário assumirmos 

linhas de orientação concetuais, estruturadoras da análise e promotoras de maior rigor e 

clareza na interpretação dos dados. Assim, uma das opções tomadas refere-se à atenção 

dada à experiência de brincar, per se, sem se enveredar por uma análise focada em 

processos de desenvolvimento individuais, no sentido de perceber o efeito direto que 
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determinada experiência teve nas aprendizagens e competências da criança “X”. 

Considerando que o desenvolvimento e aprendizagem são processos complexos, 

resultantes de uma multiplicidade de fatores, não se considerou pertinente procurar 

relações lineares ou diretas entre fator e resultado ou, no caso do nosso estudo, entre 

vivências no espaço exterior e efeitos ao nível do desenvolvimento e aprendizagem das 

crianças. 

As experiências de brincar ao ar livre foram analisadas em função do quadro 

concetual definido no documento “Orientações pedagógicas para o trabalho com crianças 

dos 0 aos 3 anos de idade” – OP 0-3 (Portugal, Carvalho, & Bento, n.d.)36, elaborado por 

uma equipa nomeada pelo Ministério da Educação e pelo Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social, na qual a investigadora se insere. Neste documento são 

definidos conteúdos basilares para o trabalho em creche, atendendo a diretrizes 

internacionais para a educação de infância. 

De acordo com as OP 0-3, a ação do educador de infância deve organizar-se no 

sentido de apoiar o desenvolvimento das crianças, atendendo às seguintes finalidades 

educativas: 

• desenvolvimento de um sentido de segurança e autoestima positiva; 

• desenvolvimento da curiosidade e ímpeto exploratório; 

• desenvolvimento de competências sociais e comunicacionais. 

O desenvolvimento de um sentido de segurança e autoestima positiva envolve um 

sentimento de domínio sobre o próprio corpo, comportamento e mundo; sentido de 

identidade e de pertença; sentimento de que nas diferentes atividades as probabilidades 

de sucesso são maiores que as de insucesso e que os adultos podem ajudar. No fundo, 

referimo-nos ao sentido de confiança e competência, bases da autonomia. 

O desenvolvimento da curiosidade e ímpeto exploratório pauta-se pela vivência de 

experiências que levam a criança a compreender o processo de aprendizagem como algo 

positivo e gerador de prazer. Esta finalidade remete para o desejo e capacidade de 

perceber e de ter um efeito nas coisas e de atuar nesse sentido com persistência. A 

vontade para compreender e agir sobre o meio instiga a criança a assumir um papel ativo 

no processo de aprendizagem, mobilizando corpo, mente e sentidos de forma a adquirir 

informação sobre o que a rodeia. Através da interação com diferentes objetos, espaços, 

                                                

36 O documento constitui-se ainda como uma produção de acesso reservado, aguardando-se a sua publicação. 
Obtivemos autorização da equipa para utilizarmos este trabalho na nossa investigação. 
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pessoas e comportamentos, a criança atribui significados cada vez mais complexos ao que 

conhece, estabelecendo relações, identificando funções, apreendendo normas, etc. 

O desenvolvimento de competências sociais e comunicacionais refere-se a uma 

capacidade crescente para desfrutar de relações com os outros, evidenciada através de 

atitudes de partilha, cooperação, empatia e respeito. Neste âmbito, a mobilização de 

diferentes formas de expressão assume-se como dimensão fundamental para que a 

criança se possa dar a conhecer, transmitindo ideias, interesses e desejos. A interação 

com o meio e com os outros assenta também na apropriação de regras e limites, 

fundamentais para a vida em sociedade. 

 

A definição destas três finalidades apoiou a recolha e a análise dos dados, sendo 

que a adoção deste quadro concetual não invalida um entendimento holístico sobre o 

processo de desenvolvimento, reconhecendo-se que as aprendizagens das crianças não 

ocorrem de forma espartilhada ou compartimentada por áreas. As finalidades são 

entendidas como dimensões interligadas, pautadas por fronteiras muito permeáveis, 

justificando-se assim a adoção de uma atitude flexível no processo de interpretação dos 

dados. Na análise das experiências, cada finalidade educativa foi definida com uma 

categoria, escrutinando-se os dados de acordo com as dimensões que pareciam estar mais 

salientes. A articulação entre registos escritos e fotográficos permitiu fundamentar o 

processo de categorização, tendo-se também recorrido à discussão dos dados com outros 

investigadores em situações de maior ambiguidade. Não obstante as estratégias levadas 

a cabo para promover o rigor e a validade, importa reconhecer que a análise realizada não 

se assume como leitura única e inquestionável da realidade, sendo possíveis outras 

interpretações emergentes do carácter complexo e pluriforme do processo de 

aprendizagem. 

 

 

10.4 Análise dos dados 

No sentido de facilitar a organização da informação e de responder adequadamente 

aos objetivos estabelecidos para o estudo B, apresentaremos os dados em duas partes. 

Na primeira parte explanam-se as principais oportunidades de concretização de finalidades 

educativas no espaço exterior, que foram identificadas através da análise das experiências 

de brincar dos Sóis. Na segunda parte apresentam-se dimensões que parecem ter tido 

influência na concretização deste potencial, facilitando ou dificultando o desenvolvimento 

de práticas pedagógicas ao ar livre. Em ambas, são apresentados dados recolhidos através 
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das diferentes técnicas utilizadas37 e, sempre que pertinente, estabelecem-se ligações com 

outras investigações, no sentido de validar e fortalecer as interpretações realizadas.  

 

 

Oportunidades de concretização de finalidades educativas no espaço exterior 

No estudo de caso dos Sóis foi possível identificar um elevado número de situações 

de brincar ao ar livre que podem contribuir de forma significativa para a concretização das 

finalidades educativas estabelecidas nas OP 0-3.  

 

Segurança e autoestima positiva 

Sobre o desenvolvimento de um sentido de segurança e autoestima positiva, 

identificamos na Figura 21 as principais dimensões emergentes da análise das 

experiências de brincar ao ar livre. 

 

 

Figura 21 – Dimensões identificadas em torno do desenvolvimento de segurança e autoestima 

positiva 

 

                                                

37 Com o intuito de sustentar e enriquecer a análise dos dados, são apresentados excertos das entrevistas e 
das observações, bem como algumas imagens exemplificativas de situações experienciadas pelas crianças. 
Importa referir que os exemplos apresentados não esgotam a totalidade das situações observadas, tendo-se 
selecionado casos mais paradigmáticos e frequentemente observados. Sobre os registos provenientes das 
observações, optámos por não identificar a autora dos registos (investigadora ou educadora), uma vez que 
estes foram maioritariamente realizados em conjunto e, quando tal não aconteceu, não se verificaram 
diferenças significativas no modo de recolha. Assim, os excertos relativos às observações apenas possuem 
referência à data da ocorrência. Importa também voltar a referir que a identidade das crianças e dos adultos foi 
omitida, utilizando-se sempre nomes fictícios. 
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Durante as atividades no espaço exterior pudemos observar, com frequência, 

indicadores de bem-estar emocional, como vitalidade, entusiasmo, prazer e satisfação, que 

estavam evidentes nas expressões, vocalizações e movimentos corporais das crianças. 

Tanto ele como o Manuel riam muito quando transportavam os paus e os 

elevavam. A alegria do Tomé era evidente na forma como utilizava o corpo e a 

voz, correndo de um lado para o outro, à medida que verbalizava algumas 

palavras, dificilmente compreendidas pelo adulto (Observação 12.03). 

Neste ambiente, destacou-se positivamente o envolvimento do Lourenço, que 

se divertiu muito a “lavar” o camião, soltando grandes gargalhadas sempre que 

deitava água para cima dele (Observação 6.05). 

De um modo geral, as crianças estavam muito satisfeitas por se encontrarem 

naquele espaço. Corriam e saltavam alegremente. O Carlos, a Mariana e o Luís 

abraçaram-se várias vezes (Observação 27.01). 

Enquanto se molhava no ribeiro, o Tomé expressou a sua satisfação dizendo: 

“eu gosto, eu gosto!” (Observação 3.06). 

Com efeito, a maioria das crianças mostrava-se muito satisfeita durante o tempo 

passado no exterior, evidenciando sinais de maior tranquilidade e disponibilidade para 

interagir com os outros, partilhar espaços e materiais e desenvolver atividades conjuntas. 

No entanto, para algumas crianças, o carácter menos controlado e imprevisível do espaço 

exterior gerou algum desconforto, que foi progressivamente superado com o apoio do 

adulto e com a aquisição de um sentido crescente de familiaridade com o espaço através 

das idas regulares ao exterior. 

As crianças mais novas e recém-chegadas ao grupo mostraram-se um pouco 

inseguras e/ou inquietas no espaço exterior. Revelaram alguma dificuldade em 

caminhar, dificilmente exploravam o espaço de forma autónoma e transitavam 

de brincadeira com grande frequência. Por vezes, quando caíam ou o adulto 

se afastava choravam ou apelavam pela nossa atenção, revelando assim 

baixos níveis de bem-estar (Observação 16.10). 

As crianças mais velhas já tinham ido à quinta várias vezes no ano passado, 

por isso, mostravam-se bastante à vontade. Os mais pequeninos estavam mais 

inseguros e receosos, tendo alguma dificuldade em acompanhar a dinâmica 
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das restantes crianças. A Luísa e o Lourenço tiveram dificuldade em caminhar 

nas zonas mais irregulares, chorando várias vezes para pedir socorro ao 

adulto. O Carlos também se mostrou um pouco perdido. Apenas se envolveu 

no momento em que as crianças estiveram a apanhar couves e ele teve a 

oportunidade de ter a atenção individualizada da Renata (Observação 21.10).  

Neste dia, destacamos o envolvimento do Carlos que incentivado e apoiado 

por mim [educadora], manteve-se entretido a brincar na lama, escavando na 

terra e escondendo nela os feijões. Apesar de se ter envolvido mais do que o 

habitual, sempre que o adulto se afastava, ele “perdia-se” e interrompia 

imediatamente o que estava a fazer. Foi também percetível que a natural 

agitação gerada pela aproximação das restantes crianças do grupo fez com 

que o Carlos optasse por se afastar, desistindo daquilo que estava a fazer 

(Observação 3.11).  

Como indicam os excertos, o adulto dedicou-se a promover iniciativas cativantes para 

as crianças que apresentavam maiores inseguranças no exterior, oferecendo um 

acompanhamento próximo e introduzindo estímulos que respondessem aos interesses 

identificados. Este acompanhamento revelou-se muito importante para a promoção de 

níveis mais elevados de bem-estar e para a concretização de outras finalidades, como 

refere a educadora num dos momentos de entrevista: “A promoção da segurança destas 

crianças no exterior será a base para chegar às outras finalidades” (Entrevista janeiro, 

Renata). 

As experiências observadas alinham-se com os dados obtidos na investigação 

desenvolvida por Seland e Sandseter (2015), em que as experiências de bem-estar 

parecem estar associadas à qualidade das relações que se estabelecem entre os adultos 

e as crianças (e.g relações próximas, calorosas e responsivas) e às oportunidades de 

brincar que são proporcionadas (e.g. liberdade para explorar e para interagir com os outros, 

resolver problemas de forma autónoma). De acordo com Portugal e Laevers (2018), a 

identificação de elevados níveis de bem-estar pressupõem a satisfação de necessidades 

básicas (e.g. alimentação, sono, afeto, segurança, reconhecimento), que favorecem a 

disponibilidade da criança para aprender. 

No que se refere à ligação com o mundo natural, as experiências no espaço exterior 

mostraram-se facilitadoras de oportunidades para as crianças contactarem de forma 

próxima com animais, plantas e fenómenos naturais, experienciando momentos de 

fascínio, cuidado e proximidade com o meio. 
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As restantes crianças que foram para o terreno estiveram com a Rute a dar de 

comer às galinhas (Observação 24.11). 

Já no final da manhã, a Laura encontrou um caracol e mostrou-se muito 

empática com este. Pedia-lhe para que não chorasse, pois ela não lhe ia fazer 

mal e explicava-nos que o caracol estava dentro da casca (Observação 8.04, 

cf. Figura 22). 

 

Figura 22 – Laura observa o caracol. 

Ao final da tarde, quando estávamos a chamar os meninos para regressar à 

sala, o Sancho admirou o pôr do sol e disse: “Olha Renata, o sol tão lindo...” 

(Observação 11.12). 

Estas experiências podem contribuir para a aquisição de atitudes de respeito e 

valorização da natureza, assentes numa relação de afeto com o espaço. Em linha com 

outros autores (Broom, 2017; Collado et al., 2013), sugerimos uma ligação entre as 

experiências precoces de contacto com o meio natural, positivas e significativas para a 

criança, e a motivação para empreender comportamentos de cuidado e preservação 

ambiental ao longo da vida, uma vez que cuidamos mais facilmente de espaços que são 

emocionalmente significativos ou relevantes na nossa história de vida.  

Neste âmbito, podemos também inferir sobre a criação de um sentimento de 

identidade e de pertença através do brincar ao ar livre. Com idas regulares ao exterior, as 

crianças manifestaram uma crescente apropriação e sentido de familiaridade em relação 

ao espaço, evidente, por exemplo, na atribuição de nomes inventados a algumas áreas de 
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brincar (e.g. a estufa era denominada de casa da lama) e na confiança demonstrada para 

explorarem e se afastarem do adulto. Nos trabalhos de investigação desenvolvidos por 

Waller (2006, 2007) identificaram-se sinais de familiarização com os espaços de brincar ao 

ar livre muito semelhantes, defendendo-se que o conhecimento e a segurança das crianças 

no exterior evoluem à medida que as vivências ao ar livre se tornam parte integrante e 

significativa da rotina do contexto educativo. Neste âmbito, Waller (2006, 2007) destaca as 

potencialidades do espaço exterior como ambiente facilitador da participação das crianças 

na criação de espaços e oportunidades de aprendizagem. 

Ainda, a realização de passeios pela comunidade e a exploração de espaços 

variados (e.g. campos agrícolas, riachos, zonas de mata), para além das fronteiras de 

CEI13, aconteceram com alguma regularidade, sobretudo, durante o 2.º semestre da 

recolha de dados. Estas experiências podem também ser definidas como contributos 

relevantes para a promoção de conhecimentos sobre tradições e valores locais, que 

fomentam um sentido de comunidade. 

A chegada à quinta fez-se com muito entusiasmo. As crianças não paravam de 

gritar “a nossa quinta”, revelando um sentimento de pertença e de familiaridade 

em relação ao espaço (Observação 27.01). 

Com efeito, na perspetiva da educadora, os passeios pela comunidade são 

importantes para que “as crianças conheçam e se apropriem da sua terra, bem como das 

suas gentes. (...) [Nestes passeios] ficam a conhecer as pessoas que fazem parte dela, 

aprendem a respeitá-las e a valorizar o seu papel na sociedade (Observação 11.03)”. Estas 

práticas de proximidade com a comunidade articulam-se com a perspetiva apresentada por 

Kernan (2010), que define o sentido de pertença a um “lugar”38 como um direito e uma 

necessidade, para o qual contribuem oportunidades de exploração e interação com 

diferentes espaços sociais e culturais (cf. Figura 23). 

 

                                                

38 A adoção do termo lugar pretende aproximar-se do sentido de place, utilizado por Kernan (2010). A 
investigadora diferencia place e space, considerando que o primeiro se refere a um espaço que possui uma 
identidade e uma dimensão afetiva para o sujeito. 
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Figura 23 – As crianças refrescam-se aproveitando a gentileza de uma senhora que rega o seu 

jardim. 

 

As experiências de brincar ao ar livre apresentaram também potenciais contributos 

para o desenvolvimento da confiança e do controlo progressivo sobre o corpo, observando-

se inúmeras situações relacionadas com a superação de desafios. 

Hoje também foi dia de superar um novo desafio! As crianças subiram pela 

primeira vez à rampa que existe no terreno e ficaram a observar o “mundo lá 

do alto”! Para subir, foi necessário algum apoio da Renata, permanecendo 

sempre por perto, mesmo quando já estavam lá em cima. Nesta tarefa, as 

crianças mostraram um controlo progressivo sobre o corpo, sendo capazes de 

gerir o desequilíbrio e a necessária coordenação entre mãos e pés. A Laura foi 

capaz de subir sem qualquer ajuda, planeando antecipadamente onde se 

agarrar para obter estabilidade. A dimensão de risco também foi muito saliente, 

tendo sido necessária uma avaliação do risco por parte de crianças e adultos, 

bem como a superação de medos (Observação 18.11, cf. Figura 24). 
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Figura 24 – As crianças superam o desafio de subir à rampa. 

 

Neste excerto, a confiança e o domínio sobre o corpo surgem como dimensões 

articuladas e interdependentes. A subida da rampa só foi possível porque as crianças 

possuíam o controlo motor necessário para lidar com a tarefa, no entanto, esta 

competência, isoladamente, poderia não ser suficiente para lidar com o risco ou ansiedade 

desencadeadas pela situação. Na superação do desafio, a confiança para lidar com a 

imprevisibilidade da situação assume-se como uma dimensão influente no resultado da 

ação, indicando uma compreensão positiva em torno das capacidades individuais. 

Ainda, a situação descrita permite considerar a capacidade das crianças para 

explorar o espaço e as estruturas existentes de uma forma cada vez mais complexa, 

avaliando o risco e estabelecendo objetivos adaptados às suas capacidades. Neste âmbito, 

atente-se aos excertos apresentados em baixo. 

O Manuel tem um gosto especial por brincar com objetos que exijam força. 

Recentemente começou a transportar um tronco de madeira bastante longo e 

relativamente pesado que, habitualmente, é transportado por várias crianças 

em cooperação. Quando consegue levantar o tronco chama-me, 

orgulhosamente para mostrar o seu feito! Penso que este tipo de habilidades 

em que o Manuel se sente bem-sucedido são muito importantes para o seu 

sentimento de competência e autoestima positiva (Observação 21.04, cf. Figura 

25). 
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Figura 25 – Interesse do Manuel em atividades relacionadas com força. 

Os espaços mais procurados foram a mais recente cozinha de lama e a rampa 

de madeira. Nesta última estrutura, sabemos que há crianças que sobem e 

descem sem a ajuda do adulto, mas hoje vimos o Sancho e o Manuel a descê-

la, pela primeira vez, escorregando de barriga para baixo (Observação 19.02). 

O Tomé e o Manuel criaram uma nova forma de usar o trator de madeira. Hoje 

penduraram-se nas suas barras laterais, com os pés seguros na trave e ficaram 

imóveis. Chamaram-nos para nos mostrar a acrobacia! (Observação 7.05). 

Neste tipo de tarefas, a criança expande o seu conhecimento sobre o espaço e sobre 

si própria, aprendendo também a lidar com os erros ou com a possibilidade de fracasso. 

Como referimos anteriormente (cf. Capítulo 2, ponto 2.3), as experiências de brincar 

arriscado caracterizam-se por um misto de sentimentos, como o orgulho, o medo, a 

insegurança, a excitação e a felicidade, que as tornam cativantes e permitem a realização 

de aprendizagens relevantes e significativas (Bundy et al., 2009; Little & Eager, 2010; 

Sandseter, 2009; Tovey, 2007). Se, inicialmente, a educadora de infância destacou o risco 

como um possível problema associado ao brincar ao ar livre, à medida que as crianças se 

mostraram cada vez mais competentes para lidar com as diferentes situações, a ansiedade 

e insegurança dos profissionais também diminuiu, promovendo-se assim interações de 

maior qualidade entre adultos e crianças. De acordo com Smith (1998), a vivência 
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partilhada de situações de brincar arriscado assume-se como uma importante dimensão 

da relação pedagógica.  

Mas agora há outro tipo de brincadeiras: juntam uns pauzinhos e constroem o 

nome deles, coisa que se fosse há uns anos atrás até dizia “não andes com os 

paus que te magoas” ou “não mexas aí”. Tem-se outra visão (Entrevista junho, 

Rute). 

Ainda há situações, como por exemplo, a rampa ou o túnel, que me criam 

ansiedade, pois sei que existe o perigo de caírem e de se magoarem. Mas são 

situações controláveis (Entrevista janeiro, Renata). 

Importa referir que, entre as experiências observadas no espaço exterior, o controlo 

e conhecimento sobre o corpo, bem como os desafios vivenciados, não se traduziram 

apenas em comportamentos relacionados com movimentos mais expansivos, ligados ao 

desenvolvimento da motricidade grossa (e.g. correr, saltar, trepar). Outras experiências 

proporcionaram a aquisição e treino de competências relacionadas com precisão, destreza 

e controlo oculomotor. Tome-se como exemplo o seguinte excerto: 

Apercebendo-me do interesse das crianças em apanhar relva para brincar, 

disponibilizei uma tesoura para cortar relva. (…) Destacou-se a destreza do 

Nuno e do Tomé que pegavam na tesoura apenas com uma mão, com a 

firmeza necessária, cortando assim a relva ou folhas de plantas pelo caule. 

Depois, recortavam em pedaços pequeninos para um recipiente, em cima da 

mesa. O Nuno, como é habitual, quis testar as suas capacidades e persistiu até 

conseguir cortar pauzinhos mais grossos e duros. (...) O David, a Laura e a 

Amélia mostraram alguma dificuldade em manusear a tesoura, pegando-lhe 

com as duas mãos. No entanto, mantiveram-se motivados e persistentes na 

tarefa (Observação 18.02, cf. Figura 26).  
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Figura 26 – Manipulação da tesoura como oportunidade para superar desafios e treinar 

competências de precisão, destreza e coordenação oculomotora. 

Por último, a aquisição de um forte sentido de segurança e autoestima positiva 

assume-se como condição basilar para o desenvolvimento da autonomia. Os dados 

recolhidos vão ao encontro de outras investigações neste âmbito, sugerindo o importante 

contributo do espaço exterior para a promoção de competências de autorregulação e 

resolução de problemas (Maynard et al., 2013b; Waite et al., 2013). Por um lado, ao ar 

livre, a capacidade do adulto para responder às diferentes solicitações parece ser mais 

reduzida devido à dispersão das crianças pelo espaço e por diferentes atividades. Neste 

contexto, as crianças são impelidas a procurar soluções de forma autónoma, 

experimentando diferentes estratégias e recorrendo ao apoio dos pares. Por outro lado, o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico ao ar livre exige uma preparação e 

organização logística pormenorizada, que será facilitada pela criação de oportunidades 

para a participação efetiva das crianças nas tarefas de vestir, despir, comer, entre outras. 

A autonomia das crianças é cada vez maior e, no espaço da quinta, esta 

dimensão torna-se mais evidente. A Vera e a Laura foram sozinhas à casa de 

banho e tiraram as suas fraldas (Observação 21.10). 

Com a chegada do almoço, só foi necessário sentar as crianças nos respetivos 

lugares e, ao contrário de ontem, a maioria das crianças comeu sozinha 

(Observação 22.10).  
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Temos verificado que as crianças se tornaram mais autónomas, na medida em 

que algumas delas já conseguem caminhar pelo passeio, a pares, sem a mão 

do adulto (Observação 23.06). 

Nestas situações, a promoção da autonomia apresenta benefícios tanto para as 

crianças, que se sentem confiáveis e competentes para cuidar de si próprias, como para 

os adultos, que conseguem gerir o grupo e outras tarefas (e.g. preparação de materiais) 

de uma forma mais serena e responsiva. 

Esta estratégia revelou-se muito positiva. Muitas crianças conseguiram calçar 

e descalçar as suas galochas sozinhas, promovendo-se a sua autonomia. Por 

sua vez, os adultos também estavam mais calmos e disponíveis para 

realizarem estas tarefas de preparação com as crianças. No regresso ao 

interior, também foi positivo retirar os fatos na rua (Observação 29.10).  

A autonomia das crianças durante o brincar ao ar livre foi destacada pela auxiliar de 

ação educativa como uma das dimensões que mais a surpreendeu durante as vivências 

no espaço exterior. Na sua opinião, não era expectável observar crianças tão pequenas a 

respeitar o espaço do outro e a desenvolver brincadeiras sem a intervenção do adulto. Para 

a educadora, os sinais crescentes de autonomia entre as crianças deveram-se, sobretudo, 

às oportunidades criadas pelas profissionais e ao facto de o grupo evidenciar um nível de 

confiança e segurança muito elevado. 

 

 

Curiosidade e ímpeto exploratório 

No espaço exterior, a vontade de descobrir, conhecer e experimentar ganha especial 

notoriedade, suscitada pela diversidade de estímulos e desafios que estão ao acesso da 

criança. Na análise das experiências de brincar ao ar livre foi possível identificar diferentes 

oportunidades para o desenvolvimento da curiosidade e do ímpeto exploratório, que se 

relacionam, predominantemente, com as dimensões representadas na Figura 27.  
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Figura 27 – Dimensões identificadas em torno do desenvolvimento da curiosidade e ímpeto 

exploratório 

De uma forma ainda incipiente e através de experiências práticas, baseadas no 

brincar espontâneo e livre, as crianças tiveram a possibilidade de contactar com diferentes 

áreas de conhecimento, iniciando-se assim um processo de aprendizagem, conducente a 

elaborações cognitivas cada vez mais complexas. 

A análise realizada revelou que a exploração das propriedades dos objetos se 

constituiu como uma dimensão muito saliente nas experiências de brincar ao ar livre. No 

espaço exterior eram disponibilizados objetos ligados ao quotidiano (e.g. recipientes 

plásticos, utensílios de cozinha) e outros com características mais versáteis (e.g. tubos, 

cordas, tecidos) (cf. Anexo 12), que podiam ser acedidos e utilizados livremente, a par com 

elementos naturais (e.g. solo, água). Como referimos anteriormente (cf. Capítulo 3, ponto 

3.1), os objetos soltos e os materiais naturais constituem-se como estímulos ricos para o 

brincar, que favorecem a criatividade, o pensamento divergente e a capacidade de 

inventividade das crianças (Kiewra & Veselack, 2016; Maxwell et al., 2008). A sua 

finalidade indefinida permite inúmeras possibilidades de utilização e de transformação, de 

acordo com os interesses e necessidades da criança (cf. Figura 28). Neste sentido, atente-

se aos excertos apresentados em baixo, em que se demonstra o contributo dos objetos 

soltos e naturais para o brincar de faz de conta e para a resolução de desafios. 

 



 

 

203 Capítulo 10 

   

Figura 28 – Exploração de elementos naturais e de objetos soltos. 

Também foi interessante observar o faz de conta desenvolvido pelo Carlos que, 

com um pedaço de madeira imaginou uma motosserra e começou a “cortar” 

um tronco. Reproduzindo uma situação que lhe é familiar, o Carlos apresentava 

uma postura corporal muito adequada à tarefa, mantendo os pés afastados 

para ter um bom apoio e fixando o olhar na “serra” (Observação 30.03).  

Na subida à parede de escalada algumas crianças mostraram-se muito 

competentes, não necessitando de qualquer ajuda para superar o desafio. Para 

acederem mais facilmente aos primeiros suportes, colocaram a caixa junto à 

estrutura e utilizaram-na como degrau (Observação 10.02, cf. Figura 29). 

 

Figura 29 – Resolução de problemas na subida à parede de escalada. 
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Na superação de desafios, como a subida à parede de escalada, podemos considerar 

que estão inerentes oportunidades para o desenvolvimento de competências de resolução 

de problemas, em que a criança é estimulada a equacionar e tomar decisões com base em 

diferentes alternativas de ação, atendendo às suas próprias capacidades e às condições 

existentes no meio. Na busca pelo sucesso, as crianças puderam experienciar sentimentos 

de fracasso e frustração, quando não eram bem-sucedidas nas suas tentativas, e 

sentimentos de orgulho, prazer e satisfação, quando foram capazes de alcançar os 

objetivos desejados. A aprendizagem por tentativa e erro pode ainda contribuir para o 

desenvolvimento de atitudes de persistência e motivação, determinantes para a aquisição 

de um espírito curioso e explorador (Tovey, 2011). 

Ainda, durante as experiências de brincar no exterior surgiram oportunidades para o 

contacto e exploração de diferentes fenómenos físicos, como a gravidade, a velocidade, a 

força, a distância, a trajetória, o som e a temperatura. 

Nos primeiros momentos de exploração do espaço, a Renata chamou a 

atenção das crianças para a existência de marcas de gelo na vegetação (zonas 

mais sombrias). As crianças observaram e tocaram no gelo, perguntando se 

era neve. Quando explicámos que não era neve, mas sim geada, o Nuno disse 

que era “a água do céu”. (…) Na exploração realizada, as crianças pisaram e 

mexeram com as mãos nas zonas geladas, tornando mais visíveis os pequenos 

fragmentos de gelo (Observação 26.01). 

O Manuel esteve bastante tempo a brincar com a lata, batendo vigorosamente 

nela com um pau. Produzia diferentes ritmos e intensidades, de acordo com o 

pedido do adulto (Observação 8.04).  

As brincadeiras relacionadas com a flutuação voltaram a emergir. O Nuno 

colocou uma tampa na poça de lama e disse que “o barco estava a flutuar”. 

Discretamente, o Carlos reproduziu o seu comportamento. O David deitou 

várias pedras para a poça de lama, comentando que estas desapareciam 

(Observação 4.02). 

O Nuno esteve muito concentrado na observação da corrente do ribeiro. De 

forma atenta, soltava uma folha de eucalipto sobre a água e acompanhava o 

seu trajeto ao longo do caudal, apanhando a folha uns metros à frente. Repetiu 

esta ação várias vezes, não se deixando perturbar pela euforia dos seus 
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amigos. Conversámos sobre o fenómeno da flutuação (Observação 3.06, cf. 

Figura 30).  

 

Figura 30 – Exploração do caudal do ribeiro e contacto com o fenómeno da flutuação.  

Estas experiências corroboram as posições defendidas por autores como Di Chilvers 

(2011) e Nutbrown (2011) sobre a necessidade de dar tempo e espaço às crianças para 

que estas mobilizem competências de observação, questionamento e experimentação, 

acedendo assim a níveis cada vez mais complexos de pensamento. Ainda, a repetição de 

determinadas atividades e a exploração recorrente de alguns temas apontam para a 

presença de esquemas de pensamento, que se constituem como formas iniciais de recolha 

e processamento de informação sobre as relações entre sujeito e espaço, ação e cognição 

(Nutbrown, 2011). De acordo com a literatura, os esquemas revelam interesses fortes e 

específicos das crianças por determinadas dimensões (e.g. trajetórias, rotações, 

sequências), que podem evoluir em complexidade através do apoio adequado do adulto. 

A título de exemplo, destacamos algumas situações protagonizadas pelo David, nas quais 

é evidente o seu interesse por experiências de força, trajetórias, distância e velocidade. 

As principais brincadeiras passaram por atirar pedras para o rio, destacando-

se nesta atividade o David, o Carlos, o Tomé e o Manuel. Tal como já se tinha 

verificado em observações anteriores, estas crianças mostram um grande 

interesse por trajetórias (especialmente o David). Neste dia, lançaram pedras, 

paus e folhas de diferentes distâncias, comentando o sucesso/fracasso dos 
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seus lançamentos e o efeito que produziam na água (Observação 12.03, cf. 

Figura 31).  

 

Figura 31 – As crianças observam e comentam o resultado dos lançamentos de pedras, paus e 

folhas no ribeiro. 

Durante a manhã destacou-se o interesse do David pela exploração de rochas. 

Recolheu muitas, de diferentes tamanhos, e brincou com estas em vários 

locais. Tentou subir a rampa com uma rocha na mão, mas depressa percebeu 

que precisava das duas mãos livres para completar a tarefa. Assim que desceu 

pegou novamente nas rochas e foi brincar com estas para o pneu. Depois, 

levou-as para a estufa, entretendo-se a atirar as pedras para o chão, 

enterrando-as e desenterrando-as de forma consecutiva. Esteve sozinho nesta 

atividade durante bastante tempo, permanecendo a brincar mesmo depois de 

todas as crianças regressarem ao interior para o almoço (Observação 4.03). 

A exploração do mundo físico potenciou também o desenvolvimento do pensamento 

matemático. A partir dos interesses e iniciativas das crianças na exploração dos espaços 

e dos objetos, surgiram oportunidades facilitadoras do desenvolvimento de noções de 

quantidade, peso, tamanho e volume. A manipulação de objetos concretos facilita o 

desenvolvimento de esquemas concetuais e de processos de classificação, comparação e 

organização da informação recolhida. Os excertos apresentados explicitam a inclusão 

espontânea de noções básicas de matemática no brincar das crianças e evidenciam a sua 

instrumentalidade para a leitura e compreensão do mundo. 

Importa referir que o David e a Mariana estiveram cerca de 20 minutos a brincar 

com as folhas secas que estavam caídas no chão. (…) Inicialmente colocaram 
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algumas folhas dentro do pneu que está pendurado na árvore, junto ao túnel, 

fazendo muitos comentários sobre aquilo que faziam. O David dizia: “Agora 

vamos só pôr folhas pequeninas! Esta não cabe. É grande!” (Observação 5.11). 

No final da manhã alguns rapazes começaram a deitar pedacinhos de tijolo 

para dentro de uma bacia. Enchiam os recipientes mais pequenos e quando 

estavam cheios, despejavam tudo para uma bacia. Estavam satisfeitos com o 

barulho produzido pelos tijolos e sentiam-se desafiados pela tarefa. Nesta 

brincadeira, o David voltou a mostrar um grande interesse por noções de 

tamanho e número. Exclamava que estavam a apanhar muitas e dava 

instruções às outras crianças para apenas colocarem dentro da bacia 

fragmentos pequenos (“Esta não é pequenina, pois não? Só pequeninas!”) 

(Observação 18.11, cf. Figura 32).  

 

Figura 32 – As crianças selecionam os pedaços de tijolo em função do seu tamanho e fazem 

comentários sobre a quantidade de elementos que apanham. 

Nas diferentes situações apresentadas, as crianças mostraram-se capazes de 

selecionar os objetos e, ao fazê-lo, exploraram também noções de volume e quantidade. 

Na exploração dos tijolos, por exemplo, sobressai a progressiva aquisição de sentido de 

número, em que a totalidade dos tijolos acumulados na bacia corresponde à progressiva 

adição de pequenas parcelas através dos recipientes mais pequenos. 

Ainda, realça-se o contributo das experiências de interação com diferentes elementos 

da natureza para a promoção da curiosidade e do ímpeto exploratório. A possibilidade de 

contactar com animais e plantas e a integração de elementos naturais, como paus, rochas, 

folhas, pinhas, entre outros, no brincar, assumiu-se como uma característica predominante 

das experiências observadas no espaço exterior. 
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A diversidade de seres e elementos naturais, bem como as suas variadas cores, 

texturas, tamanhos e formas, cativaram as crianças, estimulando-as à observação atenta 

e à colocação de questões. A necessidade de compreender o “porquê?”, o “como?” ou o 

“quando?”, assume especial força numa etapa da vida em que muitas situações são 

experienciadas pela primeira vez, gerando assim sentimentos de fascínio, curiosidade e 

deslumbramento (Tovey, 2007). 

Foram oferecidas à Renata duas borboletas “bebés”, que tinham de ser 

devolvidas rapidamente ao meio natural. Com muito cuidado, a Renata tirou as 

borboletas da caixa, uma de cada vez, e colocou-as sobre as flores do jardim. 

As crianças puderam ver a borboleta de perto, segurando na flor em que a 

borboleta pousava. Algumas crianças estavam fascinadas com este fenómeno. 

(…) O Nuno perguntava: “Não tem boca?”; “Tem pernas?”. Foi um verdadeiro 

desafio sensibilizar as crianças para a grande fragilidade das borboletas, ao 

mesmo tempo que não queríamos impedi-las de usufruírem daquela 

experiência. As crianças mostraram-se muito cooperantes umas com as outras, 

passando a flor com a borboleta de mão em mão, sem entrarem em conflitos. 

Quando as borboletas começaram a voar fizemos todos uma grande festa e 

aplaudimos aquele primeiro voo de liberdade (Observação 28.04, cf. Figura 33). 

 

Figura 33 – Observação da borboleta.  

Em conversa com as outras educadoras fiquei a saber que tinha sido 

encontrado um pássaro morto no exterior. Estando certa do fascínio que aquela 

descoberta iria despertar nas crianças, fui buscar umas luvas de plástico, várias 

espátulas de madeira e algumas pinças, para que as crianças pudessem mexer 
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no pássaro sem lhe tocarem com as mãos. Coloquei o pássaro em cima de 

uma mesa e as crianças rodearam-na para se aproximarem do animal. Aí, as 

crianças começaram a mexer com as espátulas e a fazer perguntas: “São 

penas? Para voar?”. A Amélia perguntou se o passarinho tinha “dói-dói na asa”, 

penso que estava a recordar uma história que contei sobre um rato e um 

pássaro. Várias crianças perguntaram onde estava o “dói-dói”. O Nuno 

perguntou: “porque ele morreu?”. Expliquei que talvez tivesse batido contra o 

vidro, pois tinha sido encontrado na direção da janela. (…). Com a ajuda da 

pinça abri o bico do pássaro e mostrei a língua do animal. Depois, também com 

a pinça, levantei as suas pálpebras, expondo o olho brilhante. As crianças 

pareciam muito surpreendidas e repetiam várias vezes aquilo que lhes dizia 

(Observação 7.05, cf. Figura 34). 

   

Figura 34 – Exploração da anatomia do pássaro. 

Na perspetiva da educadora, as experiências de contacto e indagação em torno de 

animais e plantas, como as que são descritas em cima, foram marcantes para as crianças 

e para os adultos, propiciando sentimentos muito positivos em torno do processo de 

aprendizagem – “Foi das coisas que mais me fez perceber que, de facto, as coisas que 

são vividas por elas são mais facilmente apreendidas. Mais facilmente e mais fortemente 

apreendidas” (Entrevista junho, Renata). Segundo a educadora, as crianças puderam 

“investigar e pensar com as mãos” (Entrevista junho, Renata), lidando com situações 

práticas que permitiram alargar conhecimentos sobre o meio e mobilizar diferentes 

estratégias de assimilação e tratamento da informação, como a repetição em voz alta 

daquilo que é transmitido e a associação a outros conhecimentos/experiências passadas. 

Com efeito, através do confronto com diferentes fenómenos (e.g. ciclo da vida; condições 

atmosféricas), as crianças podem explorar relações de causalidade, semelhanças e 

diferenças, desenvolvendo e testando conhecimentos sobre a realidade. Este processo de 
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recolha, análise e interpretação da informação, que ocorre ainda de forma pouco elaborada 

ou consciente por parte da criança, está na base do desenvolvimento de uma atitude 

questionadora e crítica, fundamental à construção do pensamento científico (Gompertz et 

al., 2011). A investigação de Ballantyne e Packer (2009) corrobora também a importância 

de aprendizagens sustentadas em situações práticas e diretamente experienciadas pelas 

crianças na construção de conhecimentos significativos e perduráveis no tempo. 

 

 

Competências sociais e comunicacionais 

Através dos dados recolhidos podemos ainda inferir sobre o contributo das 

experiências de brincar ao ar livre para o desenvolvimento de competências sociais e 

comunicacionais. Na Figura 35 apresentam-se as dimensões que se destacaram na 

análise realizada. 

 

Figura 35 – Dimensões identificadas em torno do desenvolvimento de competências sociais e 

comunicacionais 

A primeira dimensão relaciona-se com a identificação de oportunidades para 

interações próximas entre crianças e entre crianças e adultos. Na perspetiva da educadora, 

os momentos de interação constituíram-se como uma das principais mais-valias do tempo 

passado ao ar livre, permitindo o estabelecimento e fortalecimento de relações de 

confiança, empatia, respeito e cooperação entre todos. 

Quero referir outra, de que ainda não falei, que é o quanto o espaço exterior 

propicia e facilita as relações entre as crianças, como já tinha referido, mas 

também entre as crianças e os adultos. Eu acho que já falei disto noutras 
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circunstâncias, mas acho que é muito evidente que, lá fora, o adulto fica muito 

mais disponível para brincar com a criança, pois também se sente mais 

tranquilo. Isso facilita muito a relação, o afeto. Acho que é bom para todos, para 

as crianças e para os adultos (Entrevista junho, Renata). 

Com efeito, as crianças evidenciaram uma vontade e competência crescentes para 

desfrutarem de momentos de interação entre pares. Em brincadeiras partilhadas, 

mostraram-se capazes de trabalhar em conjunto para encontrar soluções aceites entre o 

grupo.  

Por iniciativa do David, as crianças começaram a procurar caracóis num 

pequeno muro revestido por ervas e heras. A Amélia e o Nuno juntaram-se ao 

amigo nesta tarefa - “Olha, está aqui um, Amélia! Apanha-o. Está escondido! 

Vês? Os caracóis estão escondidos!” – dizia o David. O Nuno quis pegar em 

dois caracóis, um em cada mão, e começou a dizer que estes colavam. 

Divertidamente, tentava tocar com o caracol no nariz das outras crianças, para 

que percebessem a sua viscosidade. A Amélia ria-se, enquanto tentava fugir à 

mão do Nuno com o caracol (Observação 14.04, cf. Figura 36). 

 

Figura 36 – Momentos de diálogo e de interação próxima entre crianças. 

Entre as brincadeiras desenvolvidas, destacou-se o transporte de um tronco 

que se encontrava “esquecido” no jardim. Em trabalho de equipa, as crianças 

divertiram-se a transportar o tronco de um lado para o outro, mobilizando não 

só competências motoras, como também estratégias de negociação e diálogo, 

quando era necessário decidir para onde levar o tronco. Transportar o tronco 

e, por vezes, deixá-lo cair, divertiu muito as crianças, destacando-se 
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principalmente o Tomé e o Carlos, que estiveram sempre envolvidos nesta 

tarefa (outras crianças também participaram, mas de forma mais intermitente). 

As crianças tentaram colocar o tronco entre os ramos da árvore, o que exigiu 

muita coordenação e, a certa altura, também mostraram vontade de levar o 

tronco para dentro da casa da árvore (tarefa que rapidamente perceberam não 

ser possível). O tronco serviu ainda como obstáculo para saltar, atividade em 

que o Nuno se destacou, pois mostrou-se capaz de saltar por cima do tronco 

com os dois pés em simultâneo (Observação 30.03, cf. Figura 37). 

  

Figura 37 – Experiências de desafio e cooperação entre pares. 

Os dados recolhidos também permitem relativizar uma conceção de criança 

egocêntrica, reconhecendo-se a emergência de sentimentos e atitudes de respeito e 

preocupação em relação ao outro, desde uma idade precoce (Kiewra & Veselack, 2016). 

A vivência de experiências positivas e significativas entre pares, interligada com uma ação 

concertada por parte dos adultos, em que se estimula e valoriza comportamentos 

empáticos e de entreajuda, parecem ser aspetos essenciais para a progressiva aceitação 

de diferentes formas de agir, pensar e sentir (Aasen, Grindheim & Waters, 2009).  

Nesta altura, o Carlos e o Manuel brincavam em parceria. O Carlos mexia a 

terra que o Manuel transportava para o tacho, transformando-a em lama, à 

medida que ia juntando água. As duas crianças estiveram envolvidas nesta 

brincadeira durante bastante tempo, conversando entre si. (...). Tentaram 

também arrancar o caule de uma couve alta e seca, cooperando para concluir 

a tarefa. Enquanto puxavam a planta, riam muito e mostravam uma atitude 

cúmplice (Observação 8.04). 
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Durante toda a manhã, o Tomé mostrou-se muito cooperante e empático com 

as outras crianças. Cedeu materiais, incentivou-as a brincar e mostrou-se muito 

satisfeito quando outros meninos interagiam e se envolviam nas suas 

brincadeiras. Quando o Lourenço chegou, um pouco choroso por não querer 

deixar os pais, o Tomé foi imediatamente ter com ele para lhe dar uma caixinha 

plástica, para que ele também pudesse brincar na terra com os outros meninos 

(Observação 26.01, cf. Figura 38).  

 

Figura 38 – Brincadeiras com água e solo promotoras de socialização.  

Ainda, as experiências registadas permitem refletir sobre as oportunidades criadas 

para a aprendizagem entre crianças com diferentes níveis de competência e 

desenvolvimento. Através da interação entre pares torna-se possível apreender códigos, 

conhecimentos e estratégias, que facilitam a adaptação e a superação de desafios. Com 

características distintas do apoio dado pelo adulto, a entreajuda entre crianças beneficia 

tanto aquelas que já dominam determinadas competências, permitindo-lhes integrar e 

consolidar aprendizagens de forma mais aprofundada, como aquelas que ainda se 

encontram numa fase de aquisição inicial, possibilitando-lhes a integração de novos 

comportamentos através de processos de modelação baseados em experiências 

concretas e significativas. Este tipo de oportunidades também foi identificado no estudo de 

McClain e Vandermaas-Peeler (2015), em que a crescente confiança e familiaridade com 

o espaço exterior contribuiu para comportamentos mais colaborativos, em que pares mais 

competentes se disponibilizaram para ajudar outros na superação de obstáculos. 

Como relatado pela educadora, para além das oportunidades de interação entre 

crianças, surgiram também momentos promotores de maior proximidade entre estas e os 

adultos. O envolvimento das profissionais nas atividades que iam emergindo e o seu 
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contributo para o desenvolvimento de momentos lúdicos e prazerosos, permitiu que 

crianças, educadora e auxiliar revelassem diferentes facetas e competências pessoais, 

fomentando-se relações de maior confiança e proximidade. A investigação de Maynard, 

Waters e Clements (2013a) sustenta também a ideia de que o espaço exterior oferece 

informações aos adultos sobre as características e capacidades das crianças que podem 

passar despercebidas noutros contextos (e.g. sala de atividades), importando assim que 

estas beneficiem de tempo e espaço para desenvolverem projetos focados nos seus 

interesses. De acordo com Stephenson (2002), ao ar livre, parecem surgir padrões de 

interação distintos entre crianças e adultos, que se traduzem, globalmente, num maior 

envolvimento do adulto no brincar, apoiando as crianças na aquisição de competências de 

autonomia e motricidade cada vez mais complexas.  

Quando a Renata se juntou a elas, rapidamente começou a brincar à 

apanhada, desencadeando a alegria no grupo. Durante algum tempo, tanto a 

Renata como a Rute estiveram a fazer corridas com as crianças, deitando-se 

no chão quando eram apanhadas (Observação 9.04, cf. Figura 39).  

 

Figura 39 – Corridas e “apanhadas” entre crianças e adultos. 

As profissionais tiveram também um papel importante na gestão de disputas e 

zangas entre as crianças, apesar de terem reportado uma redução dos conflitos durante o 

tempo passado no exterior. De acordo com Tovey (2007), as experiências e conhecimentos 

do adulto devem ser mobilizados para a tomada de decisão sobre quando e como intervir. 

Este processo de tomada de decisão exige uma atitude atenta e sensível por parte do 

adulto que, com base no conhecimento que tem da criança, deve adequar a sua ação 

(Portugal & Laevers, 2018).  
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A utilização do depósito deu azo a alguns conflitos, pois algumas crianças 

queriam passar à frente dos outros para encher o respetivo recipiente ou 

controlar o funcionamento da torneira. Foi feito um esforço para que as crianças 

resolvessem os conflitos sem intervenção do adulto, mas tal nem sempre foi 

possível (Observação 18.11, cf. Figura 40). 

 

Figura 40 – Gestão de conflitos na utilização da água do depósito. 

Importa também referir que não se registaram conflitos significativos, apesar 

de ter sido necessária a moderação da Renata para apoiar a partilha dos 

materiais e o respeito pela vez de cada um. Principalmente o Manuel e a Vera 

referiam muitas vezes que os paus ou as bolas eram deles, ficando zangados 

quando estes objetos lhes eram retirados (Observação 10.12). 

Podemos considerar que as situações de conflito se constituem como momentos de 

aprendizagem social, em que a criança testa aquilo que pode ou não fazer, retirando 

informações a partir da reação causada. As dificuldades na negociação de interesses e de 

intenções podem ser entendidas como etapas inevitáveis do desenvolvimento, 

relacionadas com a progressiva aceitação e respeito por regras e limites. Neste âmbito, 

importa também destacar o contributo das experiências decorridas nos espaços exteriores 

para a aprendizagem de regras de convivência em sociedade.  

No que se refere à forma como as crianças se relacionam com os outros, 

apercebemo-nos que, nos percursos a pé, as crianças já tomam a iniciativa de 
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cumprimentar as pessoas com quem se cruzam. Parecem estar a interiorizar 

um sentido de respeito pelas gentes e valores da comunidade local 

(Observação 3.06, cf. Figura 41). 

 

Figura 41 – Interação espontânea das crianças com um ancião da comunidade. 

As oportunidades de socialização observadas permitem também identificar a 

mobilização de competências de comunicação, destacando-se o papel da linguagem na 

construção e partilha do pensamento (Cotton, 2011; Nutbrown, 2011).  

Na exploração do espaço exterior, a diversidade e riqueza do meio natural instigou à 

colocação de questões, partilha de ideias e surpresas, através das quais se desenvolveram 

diálogos entre crianças e adultos. 

As crianças iam observando e comentando aquilo que encontravam no 

caminho, como os cães, os gatos, as flores, os senhores “velhinhos”, a casa da 

Rute, etc. Quando se começaram a avistar as estufas da quinta, ao fundo da 

estrada, o Nuno exclamou: “olha a quinta biológica!” (Observação 21.09). 

A viagem de regresso também se revelou muito interessante. Fiz o caminho de 

mãos dadas com três crianças e neste pequeno trajeto foi fascinante perceber 

a quantidade de coisas que eles já conhecem e que vão aprendendo 

espontaneamente através de situações que ocorrem no exterior e que são 

vividas “em primeira mão”. Conversámos sobre os cães, sobre um grande 

trator, com rodas grandes e pequenas, de cor vermelha, que estava 

estacionado em frente a uma casa e partilhámos ideias e sensações sobre as 

folhas secas que estavam caídas no chão e faziam barulho quando as 

pisávamos (Observação 22.09). 
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Como se pretende ilustrar nos excertos acima apresentados, os passeios pela 

comunidade potenciaram o contacto com diferentes interlocutores e conteúdos de 

informação. Globalmente, podemos considerar que através destas experiências criaram-

se oportunidades para que as crianças evoluíssem em confiança e conhecimento para 

utilizar diferentes estratégias de comunicação (e.g. alargamento do vocabulário e 

capacidade para expor ideias). 

No espaço exterior foi também possível promover o contacto com a escrita. De forma 

espontânea, o interesse por letras foi emergindo no brincar das crianças e, com o apoio do 

adulto, iniciaram-se as primeiras representações gráficas. 

A Vera, o Sancho, o Tomé e o Manuel estiveram a “escrever” no quadro, com 

os dedos molhados. O Sancho fez a letra do seu nome e chamou-me para ver.  

A Vera e o Tomé também tentaram fazer a sua letra, mas nenhum dos 

grafismos se assemelhou às consoantes dos seus nomes. No entanto, quando 

escrevi o “V”, o “T” e o “M”, as crianças foram capazes de identificar a que nome 

pertenciam (Observação 11.12, cf. Figura 42). 

 

Figura 42 – Contacto com a escrita através do brincar. 

Para além da comunicação oral e escrita, outras formas de expressão também 

estiveram presentes no exterior. Tal como sugerem os excertos que se seguem, as 

crianças tiraram partido das potencialidades oferecidas pelos recursos naturais (e.g. lama, 

água, solo, paus) e empregaram a sua criatividade em diferentes situações (e.g. 

representação de pessoas e objetos, exploração de sons e canções, construção de 

histórias).  

No jardim, o túnel/monte voltou a ser uma grande atração para as crianças. 

Entraram e saíram várias vezes do túnel, onde havia lama, divertindo-se a 

chapinhar. Destacamos a brincadeira do Sancho que, com as mãos cheias na 
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lama, tocou nas paredes brancas do túnel e ficou intrigado com aquele efeito. 

Estimulado pela Renata, repetiu aquela ação várias vezes, divertido com 

aquela exploração sensorial. Progressivamente, foi adicionando mais lama, 

dando asas à sua criatividade e expressividade (Observação 24.11, cf. Figura 

43). 

A Vera, o Carlos e a Laura colocaram solo em cima do tampo branco e 

desenharam com os dedos. Representaram “a mãe”, percebendo-se uma 

forma humana nos desenhos da Vera e da Laura (cabeça e braços) 

(Observação 13.04, cf. Figura 43). 

   

Figura 43 – Explorações sensoriais singulares através do brincar ao ar livre.  

Importa referir que as experiências descritas permitem um conjunto de movimentos 

(e.g. gestos amplos e vigorosos) e explorações sensoriais que seriam pouco viáveis no 

interior (e.g. possibilidade de se molhar o chão, danificar materiais). Ao ar livre, a realização 

destas atividades é facilitada, criando-se assim oportunidades diferenciadas para a 

promoção de competências de expressão e comunicação (Robson & Rowe, 2012; Tovey, 

2007; Wilson, 2008).  

 

Síntese 

O desenvolvimento de práticas pedagógicas no espaço exterior assume-se como 

uma tarefa desafiante e complexa (White, 2011). Neste sentido, procurámos identificar 

oportunidades para a concretização de finalidades educativas, considerando dimensões 
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relacionadas com o desenvolvimento de um sentido de segurança e autoestima positiva, 

desenvolvimento da curiosidade e ímpeto exploratório e desenvolvimento de competências 

sociais e comunicacionais. 

Através da análise das experiências das crianças, podemos considerar que a 

promoção de aprendizagens, mediante a vivência de experiências concretas, que remetem 

para aquilo que é significativo e interessante para as crianças, revelou-se como uma 

importante mais-valia associada ao desenvolvimento de práticas pedagógicas no espaço 

exterior. A possibilidade de “pensar com as mãos” pode facilitar o desenvolvimento de 

competências, com base naquilo que a criança já conhece e é capaz de fazer. As 

experiências ao ar livre são também identificadas como geradoras de bem-estar e prazer, 

assumindo-se como espaço privilegiado para a criança decidir o que fazer, com quem e de 

que forma. 

No exterior, o processo de aprendizagem tende a ser liderado pela criança, que é 

capaz de percecionar o espaço e as suas potencialidades de forma distinta do adulto. 

Através do brincar, a criança mostra-se capaz de encontrar diferentes estratégias que vão 

ao encontro dos seus interesses, desenvolvendo assim competências relacionadas com 

criatividade, resolução de problemas e pensamento divergente. 

A vivência de experiências no espaço exterior oferece também oportunidades ricas 

para o contacto com diferentes estímulos naturais. Seja devido às alterações atmosféricas 

ou à própria ação dos seus utilizadores, o espaço exterior apresenta constantes mudanças, 

sendo difícil esgotar as suas possibilidades de exploração. A água das chuvas, que se 

acumula em diferentes locais, os animais que são descobertos, as folhas e frutos que caem 

das árvores, as plantas que surgem nas estações quentes e frias, são alguns exemplos de 

oportunidades inesperadas, que emergem a partir da exploração do espaço e que possuem 

um forte potencial pedagógico. Estas situações exigem uma atitude de flexibilidade e 

sensibilidade por parte dos adultos, no sentido de tirar o melhor partido destas situações 

para enriquecer a oferta educativa e fomentar aprendizagens cada vez mais complexas, 

tendo como base os processos de desenvolvimento individuais. 

Ainda, as experiências vividas no espaço exterior fomentaram um maior 

conhecimento entre crianças e adultos. As profissionais consideraram que ao ar livre as 

crianças ficavam mais calmas, relaxadas e disponíveis para cooperarem e tirarem partido 

dos diferentes estímulos existentes no espaço. Algumas crianças mostraram-se mais 

envolvidas no brincar, evidenciando sinais de concentração, persistência e motivação, 

aspetos que não eram tão evidentes no interior. Na perspetiva da educadora, a dimensão 

do espaço (mais amplo) e o facto de as crianças poderem desenvolver as suas iniciativas 
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de forma mais autónoma, podem ser entendidos como possíveis fatores explicativos para 

a adoção de uma postura diferenciada entre o exterior e o interior.  

O clima de serenidade e bem-estar refletiu-se também nos adultos, que se mostraram 

mais disponíveis para acompanhar e apoiar as explorações das crianças. Neste sentido, 

as experiências no exterior parecem possibilitar a descoberta de outras facetas no adulto, 

estabelecendo-se interações próximas e cúmplices. A possibilidade de correr, saltar, rir, 

descobrir, lado a lado com o adulto, revela-se fundamental para o estabelecimento de 

relações fortes e securizantes. Para o desenvolvimento de práticas pedagógicas de 

qualidade importa que o adulto também tire prazer do tempo passado no exterior, 

adequando a sua atuação, com vista a melhor responder aos interesses e necessidades 

das crianças.  

 

 

Dimensões influentes na concretização de finalidades educativas no espaço 

exterior 

A análise dos dados sugere fortes potencialidades dos espaços exteriores para a 

concretização de finalidades educativas. No entanto, em linha com a argumentação teórica 

apresentada anteriormente (cf. Capítulos 2 e 3), reconhecemos que este potencial não 

emerge de forma espontânea, pelo simples facto de as crianças estarem em contacto com 

espaços ao ar livre. Associa-se a dimensões mais complexas relacionadas com a 

organização dos espaços, dos tempos e dos recursos e com o papel do adulto durante o 

brincar no exterior.  

Nesta secção, pretendemos analisar as experiências vividas pelos Sóis em função 

deste “trabalho de bastidores” que, de acordo com os dados recolhidos, parece associar-

se às seguintes dimensões: 

• Gestão das rotinas e do grupo 

• Trabalho de equipa e envolvimento das famílias 

• Intervenção do adulto e organização do espaço 

 

Gestão das rotinas e do grupo 

A gestão flexível das rotinas e do grupo constituiu-se como uma dimensão facilitadora 

das experiências de brincar ao ar livre, procurando-se estratégias que permitissem um 

equilíbrio entre o cumprimento de horários institucionais e o respeito pelo tempo, iniciativa 

e autonomia da criança. Como sugerem diferentes autores  (Bilton, 2010; Chilvers, 2011; 
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Tovey, 2007), o potencial de aprendizagem inerente às experiências de brincar ao ar livre 

pode ser fortemente influenciado pelo tempo que a criança tem para desenvolver as suas 

iniciativas e pelo apoio que recebe do adulto. Neste contexto, para facilitar os momentos 

de transição e permitir um acompanhamento mais individualizado das crianças, a divisão 

das catorze crianças em subgrupos mais pequenos foi uma das estratégias 

implementadas. Através desta medida, processos comummente geradores de algum 

stress e mal-estar, como a realização de tarefas de transição entre o interior e o exterior 

(e.g. vestir/despir os fatos; realização da higiene) foram facilitados, proporcionando-se 

momentos de interação de maior qualidade entre o adulto e a criança, dificilmente 

conseguidos com o grupo completo. Ainda, estas estratégias de divisão do grupo (entre o 

interior e o exterior ou entre diferentes espaços no exterior) revelaram-se especialmente 

importante para as crianças que manifestavam alguns sinais de desconforto e ansiedade 

no exterior. 

Ainda, no momento da higiene, antes do almoço, as crianças foram para a casa 

de banho em tempos diferentes e em pequenos grupos. Desta forma, podiam 

continuar a brincar até a Rute ou a Francisca chamarem. Evitou-se assim a 

confusão habitual que se cria no WC, em que é necessário colocar as crianças 

nas sanitas/bacios, limpar, trocar roupas, lavar mãos e cara… 14 vezes 

seguidas! Em paralelo é necessário controlar os mais irrequietos que, enquanto 

não estão a ser atendidos dão azo à imaginação e fazem “disparates”, levando 

assim a que o adulto perca a paciência e se exalte. Com as idas repartidas à 

casa de banho, todo o processo decorre de forma mais harmoniosa 

(Observação 29.10).  

A divisão do grupo pode ser interpretada como uma iniciativa que demonstra respeito 

pela individualidade de cada criança. Ao evitar-se o funcionamento em grande grupo, em 

que todos têm de efetuar as mesmas coisas, ao mesmo tempo e da mesma forma, 

reconhece-se a legitimidade e riqueza de existirem diferentes modos de funcionamento, 

ritmos e interesses.  

Tal como já tínhamos percebido noutras ocasiões, a divisão do grupo traz 

muitas mais-valias para as crianças e para os adultos que as acompanham. 

Com menos crianças sente-se um ambiente de maior tranquilidade e harmonia, 

que facilita o envolvimento e o bem-estar dos mais novos. Sem terem de 

disputar constantemente por materiais ou espaços de brincar, as crianças 
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organizam-se em função daquilo que as cativa, sem que surjam conflitos 

significativos. Por outro lado, a disponibilidade do adulto para acompanhar e 

observar também é maior, sendo mais fácil prestar atenção aos interesses, 

comportamentos e discursos das crianças (Observação 5.11). 

A existência de um rácio adulto-criança equilibrado revelou-se também como um 

fator influente na gestão das rotinas e do grupo. Normalmente, existiam dois adultos para 

catorze crianças, contando-se com o apoio de um terceiro elemento em alturas específicas 

do dia. Contudo, em determinadas épocas do ano (e.g. períodos de férias escolares) este 

rácio diminuía, o que colocava alguns constrangimentos à exploração do exterior, como é 

relatado no excerto apresentado em baixo. 

Sabendo que hoje não íamos ter a ajuda da Francisca, considerámos que não 

poderíamos dividir o grupo e permitir que as crianças fossem buscar água ao 

depósito livremente ou brincar dentro da estufa, sob pena de dificultarmos o 

momento de regresso ao interior, pois as crianças não tinham os fatos 

impermeáveis vestidos (Observação 12.03). 

A existência de roupas adequadas para explorar diferentes elementos naturais foi 

também identificada como fator influente na qualidade das experiências ao ar livre. Na 

perspetiva da educadora, era importante dar liberdade às crianças para que estas 

pudessem explorar livremente, aceitando-se com naturalidade a possibilidade de se 

molharem ou sujarem, sem prejuízo para o seu conforto e segurança. Neste âmbito, Bilton 

e Crook (2016) destacam igualmente a importância de as crianças possuírem vestuário 

adequado, que lhes permita conhecer e explorar o espaço exterior sob diferentes 

condições atmosféricas. 

 

 

Trabalho de equipa e envolvimento das famílias 

A existência de dinâmicas de reflexão e avaliação do trabalho desenvolvido, assentes 

num espírito de equipa forte, destacou-se como uma característica marcante do trabalho 

desenvolvido pelas profissionais responsáveis pelo grupo dos Sóis. Com frequência, a 

adoção de uma visão crítica sobre o trabalho realizado permitiu identificar aspetos 

positivos, que poderiam ser expandidos, e aspetos que deviam ser melhorados, 

procurando-se aprender com os erros para superar obstáculos. Apesar de nem sempre ter 

sido fácil encontrar espaços e tempos para a partilha e discussão entre profissionais (sem 
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a presença das crianças), estes momentos eram percebidos como muito importantes para 

a melhoria contínua da oferta educativa. A observação das crianças e a troca de ideias 

entre a equipa facilitavam processos de planeamento mais adequados e centrados nas 

necessidades e interesses identificados (Broadhead & Burt, 2012). Desta forma, a ação ao 

ar livre era colocada no mesmo patamar que as atividades de sala, procurando-se, tanto 

quanto possível, promover uma comunicação constante entre espaços (Bilton, 2010; 

Broadhead & Burt, 2012). 

A nossa ação poderia ser melhorada se conseguíssemos reunir mais vezes, as 

três, tal como estamos a fazer agora. O ideal seria que no mesmo dia em que 

vamos lá fora com as crianças tivéssemos a possibilidade de conversar. 

Contudo, isso exige um esforço extra da nossa parte, porque terá de ser 

sempre a esta hora (período de folga da Renata, das 13h-14h). Mas, mesmo 

que não seja sempre, uma vez por semana já era ótimo. Apesar de registarmos 

sempre o que acontece, a possibilidade de conversarmos todas é muito 

importante. Na pior das hipóteses, podíamos tentar reunir quinzenalmente, pois 

havia erros que já não íamos voltar a cometer (Entrevista janeiro, Renata). 

A par com o trabalho entre equipa educativa, o envolvimento das famílias revelou-se 

como outro aspeto basilar. A criação de uma relação de parceria e confiança entre o 

contexto familiar e a creche fomentou um ambiente de partilha e escuta, que se traduziu 

na valorização e apoio ao trabalho desenvolvido. 

Obviamente que no espaço exterior, se a educadora não tiver a preocupação 

de traduzir em situações concretas os benefícios que existem para as crianças, 

isto pode não ser óbvio para os pais. Daí eu achar que as famílias têm um papel 

muito importante, que devem, podem e é muito bom que percebam o que é que 

as crianças lá fazem e porque é que isso é importante para elas. Porque se as 

famílias perceberem também vão colaborar, vão valorizar e vão-nos facilitar a 

vida nalgumas coisas que são complicadas para nós, como por exemplo, a 

questão da roupa. Por outro lado, os pais (homens) podem ajudar a realizar 

alguns projetos que às vezes a creche não é capaz de concretizar (arranjar 

madeira, arranjar um ferro, etc.). Acho que a família pode ser uma importante 

parceira! (Entrevista outubro, Renata). 

O envolvimento das famílias nas experiências ocorridas no espaço exterior ocorreu 

de diferentes formas. Nos períodos de chegada ou partida das crianças, as profissionais 
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tinham a preocupação de relatar aquilo que tinha acontecido durante o dia, salientando o 

potencial pedagógico inerente às experiências no exterior. Para além destes momentos de 

partilha informais, com alguma regularidade eram também enviados e-mails aos pais, 

individuais ou dirigidos a todas as famílias, em que eram relatados alguns momentos 

vividos no espaço exterior com o apoio de fotografias ilustrativas. De seguida, 

apresentamos alguns exemplos destas mensagens.  

 

Caros pais, 

Sabendo que nos esperava um dia de frio, decidimos proporcionar às crianças 

uma manhã diferente. Fomos passear pela freguesia, descobrindo com as 

crianças os recursos da comunidade. Fomos à peixaria, conversámos com as 

crianças da escola primária, cumprimentámos as pessoas com quem nos 

cruzámos e até passámos em frente à casa do Carlos. Desta forma, 

mantivemo-nos sempre quentinhos, pois a atividade foi constante: corremos, 

trepámos a um sobreiro que tinha um tronco muito inclinado, vimos cães, 

camiões e muito mais! 

Foi uma manhã muito divertida e rica, tirando partido de todos os benefícios 

dos espaços exteriores. 

Para que este tipo de experiências continue a ser possível, é muito importante 

que as crianças venham bem agasalhadas e que todas tenham um gorro na 

mochila. 

Para que percebam um pouco melhor o nosso dia, vejam as fotografias em 

anexo. 

Cumprimentos, 

Renata 

(E-mail enviado aos pais a 5 de fevereiro de 2015) 

 

Olá, papás. 

Na sequência da minha conversa hoje com a Mariana envio mais algumas fotos 

das aventuras do Luís na creche. Acho que depois de as verem não vão restar 

dúvidas sobre o facto de ele comer fruta!! Morangos... quantos mais melhor! 

Ele tem comido muito bem. Parece que o ar livre lhe tem aberto o apetite! 

Para além disso, ele tem-nos surpreendido lá fora. Tem-se mostrado muito 

persistente e aventureiro. No terreno da quinta, que é bastante grande e 
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incerto, ele caminha sem pedir ajuda, contornando os obstáculos que 

aparecem. 

Já percebemos que ele se sente mais confiante quando tem a atenção 

individualizada do adulto. Vamos fazer os possíveis por lhe proporcionar vários 

momentos dessa natureza. 

Desfrutem das fotos e mostrem-lhe. Acho ele vai gostar de recordar! 

Beijinho, 

Renata 

(E-mail enviado aos pais a 23 de outubro de 2014) 

 

Além dos e-mails, cada criança possuía um portfolio onde eram registadas algumas 

experiências importantes. Ainda que este documento não se focasse apenas no espaço 

exterior, o investimento pedagógico feito neste contexto fez com que muitas das 

experiências relatadas se relacionassem com o brincar ao ar livre. O portfolio ia para casa 

mensalmente e também podia ser preenchido pelos pais.  

O desenvolvimento de um sistema de comunicação eficaz entre as profissionais 

responsáveis pelo grupo e as famílias facilitou a cooperação e o apoio à concretização de 

iniciativas no exterior. Em tarefas relacionadas com a preparação das crianças (e.g. 

fornecimento de roupa adequada para brincar no exterior) ou com o apetrechamento e 

melhoria dos espaços (e.g. introdução de objetos soltos, recuperação de estruturas), a 

participação das famílias revelou-se crucial, procurando-se valorizar e tirar partido das 

competências e conhecimentos de cada uma. Como exemplo, destaca-se a construção de 

uma mesa e bancos de madeira por um pai, para que as crianças pudessem realizar 

algumas refeições no exterior. Nos diálogos estabelecidos, as profissionais procuravam 

explicitar a importância das experiências de brincar ao ar livre para o desenvolvimento e 

aprendizagem e mostravam-se recetivas a sugestões ou iniciativas das famílias. 

 

Bom dia a todos. 

O Inverno já passou e, apesar do frio e chuva desta estação do ano, os sóis 

não deixaram de usufruir de brincadeiras muito interessantes no exterior. Na 

Primavera e Verão contamos com mais sol, por isso, temos programadas para 

o próximo mês várias brincadeiras com água e sabão, passeios e lanches à 

beira rio, etc. 

No entanto, apesar de já vos termos pedido roupa e calçado práticos para ficar 

na creche, temo-nos deparado com a dificuldade de vestir e calçar todas as 
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crianças a cada manhã. Por outro lado, não estando devidamente preparadas, 

temos impedido que brinquem em alguns espaços que tanto gostam.  A tarefa 

de vestir as 14 crianças acaba por se tornar muito demorada e roubar muito 

tempo útil à nossa manhã (das 10h às 11h30). Assim, pedimos que as crianças 

já venham para a creche com roupa e calçado que lhes permitam brincar à 

vontade e em qualquer espaço exterior (relva, monte, terreno atrás da creche, 

caminhos de terra e campos da comunidade). 

Se por acaso já tiverem, recomendamos o uso de calçado de borracha (tipo 

Crocks) pois são facilmente laváveis. 

Agradeço desde já a vossa compreensão e colaboração face ao exposto, pois 

só com a vossa ajuda será possível tirar o melhor partido do espaço exterior e 

proporcionar momentos especiais às nossas crianças. 

Em troca desta colaboração, prometemos mostrar-vos registos destes 

momentos. 

Obrigada e boa semana, 

Renata 

(E-mail enviado aos pais a 26 de maio de 2015) 

 

Caros pais, 

Os vossos filhotes estão ansiosos por aproveitar o sol, mas o frio chegou em 

força. Por isso, para além de os agasalharem muito bem, sugiro que mandem 

para a creche um gorro para o caso de acharmos que ao final da manhã ou à 

tarde há condições para brincar lá fora.  

Relembramos que brincar no exterior também é uma forma de evitar a 

propagação de doenças, fortalecendo o sistema imunitário das crianças. Ainda 

assim, se o seu filhote se encontra numa situação de fragilidade e não deve ir 

lá fora, por favor, diga-nos. 

As melhoras para os que estão em casa doentinhos. 

Boa noite.  

Renata 

(E-mail enviado aos pais a 4 de fevereiro de 2015) 

 

No final do processo de recolha de dados foram também auscultadas as opiniões dos 

pais em relação ao trabalho desenvolvido no espaço exterior. Recorrendo-se à obtenção 
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de depoimentos através do e-mail, alguns pais manifestaram a sua opinião, tendo como 

sugestão para reflexão os seguintes aspetos: 

• Importância das experiências vividas no exterior para o desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças; 

• Principais dificuldades ou reservas que sentiram em relação às experiências 

no espaço exterior; 

• Principais alegrias e motivos de satisfação que sentiram em relação às 

experiências no espaço exterior; 

• Apreciação sobre o papel do adulto e o trabalho pedagógico desenvolvido no 

exterior. 

Entre um total de catorze famílias envolvidas, apenas cinco partilharam a sua visão. 

A reduzida participação não invalida a análise destes dados, considerando que se tratam 

de informações úteis para obter uma compreensão mais aprofundada sobre o envolvimento 

das famílias no trabalho pedagógico no espaço exterior. 

Nos depoimentos recolhidos, a valorização do brincar no exterior para o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças parece ser transversal, considerando-se 

que as experiências vividas potenciaram a aquisição de conhecimentos e competências de 

forma intuitiva e natural. Realçou-se também o contributo do brincar ao ar livre para o 

desenvolvimento de uma atitude de respeito, questionamento e curiosidade em relação ao 

meio envolvente. 

Observa a natureza em “contemplação”, admira o sol e as árvores, adora estar 

com os pés na terra e compreende perfeitamente quais os limites que o meio 

lhe impõe (…). A Amélia não cresceu somente em tamanho, cresceu também 

em destreza física, em perspicácia e em inteligência emocional, mostrando-se 

mais consciente e respeitadora do meio que existe à sua volta (Família da 

Amélia). 

Ainda, as manifestações de bem-estar das crianças na instituição foram valorizadas 

pelos pais, assumindo-se que uma criança feliz estará disponível para aprender e tirar 

partido do que a rodeia. A par das evidências de bem-estar, a crescente confiança e 

autonomia na exploração do espaço foram também enfatizadas. 

Saber que chegava a casa todos os dias alegre e satisfeito, logo nos deixa 

seguros do bom tratamento que está a ter. (…) [E]ra brutal ver a alegria dele 



 

 

228 Capítulo 10 

quando via as fotos deles na lama, na terra, em todas as aventuras que fizeram 

fora da sala (Família do Carlos). 

Graças ao projeto, o David é uma criança que se sente muito “à vontade” e 

segura no exterior. É um pequeno explorador que observa e absorve com 

alegria e muita curiosidade tudo o que a natureza tem para oferecer e ensinar 

(Família do David). 

Nos depoimentos recolhidos, a possibilidade de recordar experiências de brincar no 

exterior decorridas na infância dos pais foi também referida, provocando uma reflexão em 

relação às mudanças sociais atualmente registadas. Na perspetiva de algumas famílias, 

as experiências de brincar no exterior são cada vez mais escassas nos dias de hoje, 

existindo uma grande preocupação com a segurança e aversão à sujidade. Perante este 

cenário, foi motivo de satisfação para os pais saberem que as suas crianças estavam a 

usufruir das mais-valias do espaço exterior, passando por experiências importantes para o 

desenvolvimento. 

Como pai, dei por mim a lembrar-me das vezes em que fiz tudo isso e foi bom. 

Essa nostalgia fez-me perceber que ainda tenho essa criança dentro de mim 

(…). Tornámo-nos exageradamente preocupados/bloqueados/cegos, que só 

olhamos para a parte negativa de, por exemplo, subir a uma árvore (e se ela 

cai? E se rasgar a roupa? E se ficar suja?), quando deveríamos olhar pelo 

prisma positivo, reconhecendo o sentimento de alegria que se sente quando se 

chega ao cimo e nos sentimos os reis do mundo (Família da Vera). 

No que se refere ao trabalho das profissionais, os pais destacaram o espírito de 

equipa e de grande proximidade que se criou entre todos (famílias, crianças e 

profissionais). De acordo com as famílias, gerou-se um clima de grande confiança e 

profissionalismo, que forneceu segurança em relação ao trabalho realizado. 

Não senti nenhuma reserva em relação às atividades desenvolvidas no âmbito 

do projeto porque sempre confiei no vosso profissionalismo e empenho em 

garantir a segurança e bem-estar dos meninos, acima de tudo. (...) A somar a 

tudo isso, (…) o espírito de grupo que se criou foi fenomenal e não envolve só 

os pequenos “Sóis”, como também a equipa e todos os pais que se envolveram 

e abraçaram este projeto (Família do Nuno). 
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Em suma, reconhecendo o elevado número de horas que as crianças passam na 

creche e a influência que este contexto tem no seu desenvolvimento, a concertação de 

esforços entre adultos, sejam estes profissionais ou famílias, assume-se como uma 

dimensão muito importante para a promoção de oportunidades de aprendizagem ricas e 

respeitadoras das especificidades de cada criança. De acordo com Jayasuriya e 

colaboradores (2016), importa que as famílias compreendam os objetivos e os benefícios 

do trabalho realizado no espaço exterior, contrariando-se possíveis visões simplistas 

relacionadas com o exercício físico ou dispêndio de energia. O apoio e cooperação das 

famílias em relação às experiências de brincar ao ar livre poderá depender fortemente do 

dinamismo dos profissionais para comunicarem e estabelecerem relações de proximidade 

com estas figuras-chave, assumindo-se que o envolvimento não se pode resumir a 

reuniões periódicas, no início e final do ano, ou à participação em dias festivos. Uma 

comunicação regular e efetiva, centrada na valorização de cada criança, contribuirá, por 

um lado, para o fortalecimento da autoestima dos pais e, por outro, para a fundamentação 

continuada do trabalho desenvolvido (Jayasuriya et al., 2016). 

 

 

Intervenção do adulto e organização dos espaços 

No estudo de caso dos Sóis, o papel assumido pelo adulto no espaço exterior e as 

iniciativas desenvolvidas para a melhoria contínua da oferta educativa podem ser 

entendidas como dimensões que estão fortemente relacionadas com a concretização de 

finalidades educativas através do brincar ao ar livre. 

Em linha com a visão transmitida pela educadora sobre o papel do adulto no exterior, 

podemos considerar que este serve como mediador entre os estímulos ambientais e a ação 

da criança, fornecendo o apoio, motivação e segurança necessárias à exploração. 

Eu acho que o papel do adulto é preponderante no espaço exterior. Se o adulto 

não se envolver ou não tentar perceber o que é que as crianças estão a fazer 

e não der algum seguimento, não as apoiar nessa exploração, essa exploração 

pode ser muito pobre. A criança pode perder-se facilmente lá fora, pode não 

perceber o que é que pode fazer, o espaço pode tornar-se desinteressante 

muito rapidamente, se o adulto não ajudar a expandir, de alguma forma, aquilo 

que ela está a fazer. Eu diria que o adulto deve estar ao lado da criança, 

perceber e identificar aquilo que a está a interessar e depois tentar apoiar, dar 

seguimento, expandir aquilo que a motivou e interessou (Entrevista outubro, 

Renata).  
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Nas situações analisadas, o adulto teve um papel importante na criação de 

oportunidades de aprendizagem, chamando a atenção das crianças para fenómenos 

naturais que surgiam no espaço, disponibilizando materiais, sugerindo atividades ou 

explorações. 

Apercebendo-me de que a brincadeira era repetitiva e não evoluía levei-lhe 

outro recipiente de gargalo mais estreito, gerando uma nova ação: encher a 

garrafa com a taça e vice-versa. (...) (Observação 18.02). 

Enquanto caminhávamos, passámos por um terreno cheio de flores amarelas. 

A Rute disse às crianças que aquelas eram as plantas dos tremoços 

(tremoceiros). Também lhes mostrou a vagem, que continha os tremoços. 

Mostraram-se interessadas com aquela descoberta.  No regresso à creche, o 

Nuno pediu para voltar a “ver as flores amarelas e os tremoços” (Observação 

14.04).  

Tal como surge representado nestes excertos, o contributo do adulto para o 

enriquecimento e expansão do conhecimento da criança sobre o mundo que a rodeia 

assume-se como uma dimensão importante para a concretização de aprendizagens. 

Através da sua ação, o adulto tira proveito dos interesses e da natural curiosidade da 

criança para suscitar aprendizagens baseadas em experiências concretas e significativas. 

Neste processo, a perspicácia e capacidade de observação do adulto torna-se fundamental 

para que este compreenda quando deve intervir para enriquecer o brincar, ou quando se 

deve afastar para que a sua presença não seja perturbadora. É neste âmbito que diferentes 

autores enfatizam a necessidade de os adultos se “sintonizarem” com as crianças, atuando 

como parceiros ou catalisadores do brincar e evitando a adoção de uma atitude de 

liderança ou controlo sobre a atividade. Tratando-se de uma tarefa exigente para o adulto, 

que invoca competências de observação, sensibilidade e, alguma astúcia, saber quando e 

como intervir poderá constituir-se como um fator verdadeiramente diferenciador da 

qualidade da oferta educativa. Poderá ser tão prejudicial uma atitude de reduzido 

envolvimento do adulto, em que predomina uma postura de vigilância e controlo, como uma 

atitude de excessivo envolvimento, em que se passa a dominar a atividade e a ensinar a 

criança, de acordo com um “plano escondido” (Tovey, 2007). 

Ainda, a avaliação do risco e a tomada de decisão face à necessidade de permitir ou 

proibir determinados espaços ou atividades, foram também identificados como aspetos 

importantes na intervenção das profissionais. Em trabalhos prévios pudemos perceber que 
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a aceitação do risco no brincar no ar livre assume-se como uma dimensão muito exigente 

para o adulto, que poderá optar por proibir determinadas situações para diminuir a sua 

própria ansiedade face à situação ou para se escudar de possíveis problemas, em caso de 

acidente (Bento, 2012, 2017). Por vezes, os profissionais reportam dificuldades em 

encontrar um equilíbrio entre a promoção da autonomia da criança na resolução dos seus 

próprios problemas e a prevenção de situações de elevada ansiedade ou perigo perante 

situações difícil de gerir (Bento & Portugal, 2016; Brussoni et al., 2012). Neste sentido, 

ainda que a educadora tenha partilhado alguns receios em relação à segurança das 

crianças, globalmente, podemos considerar que esta adotou uma atitude positiva face ao 

risco, procurando criar condições para o confronto com desafios, dentro de um nível 

razoável de segurança. 

Assim que chegámos, os adultos avaliaram rapidamente o local e perceberam 

que este não oferecia perigos. Estava muito limpo (não havia vestígios de lixo, 

ao contrário do que vimos na experiência da semana passada) e o caudal do 

riacho era muito pequeno (Observação 3.09).  

As crianças subiram pela primeira vez à rampa que existe no terreno e ficaram 

a observar o “mundo lá do alto”! (...) A dimensão de risco foi muito saliente, 

tendo sido necessário uma avaliação da situação por parte de crianças e 

adultos, bem como a superação de medos. Enquanto as crianças subiam, a 

Renata dizia-me de modo sussurrado: “Ai se eles caem!”. O receio partilhado 

não a impediu de incentivar as crianças a subir, festejando de forma entusiasta 

a chegada ao topo (Observação 18.11). 

Ainda, a intervenção do adulto revelou-se importante para a articulação entre interior 

e exterior, procurando-se estabelecer ligações coerentes entre as experiências decorridas 

nos dois contextos. No interior, a disponibilização de materiais naturais e a exposição de 

fotografias e, no exterior, a exploração de livros e a utilização de brinquedos dos espaços 

de faz de conta são exemplos que ilustram iniciativas de comunicação entre os dois 

contextos.  

A partir das experiências vividas na quinta, trouxemos para a creche muitos 

materiais com os quais as crianças puderam brincar durante a tarde (musgo, 

bugalhos, casca de oliveira, alecrim, salva). Algumas crianças gostaram muito 

de explorar estes materiais, colocando, por exemplo, os bugalhos dentro de 

caixas de ovos. Ainda, mostrámos as fotografias que tínhamos tirado durante 
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a manhã e conversámos com as crianças sobre o que tinha acontecido 

(Observação 4.12). 

No que se refere às exigências relacionadas com a organização dos espaços e com 

a sua manutenção, os dados obtidos sugerem que o desenvolvimento de uma ação 

pedagógica ao ar livre exige uma reflexão cuidada sobre os objetos e estruturas a 

disponibilizar no espaço exterior, dada a rápida degradação dos materiais e a consequente 

perda de interesse para as crianças.  

[Sobre a organização do espaço] Não, não estou satisfeita com as mudanças. 

Foram feitas algumas, principalmente pequenas alterações. Falando 

concretamente em espaços e estruturas, foi concluída uma varanda na árvore 

que já existia, por outro lado, danificou-se uma caixa de areia que não foi 

possível reconstituir. Dentro dos limites da instituição, aquele espaço que eu 

acho que é mais motivante e interessante para as crianças, o terreno atrás da 

instituição, deteriorou-se muito ao longo do ano e também não foi possível 

recuperá-lo, por vários motivos. Houve outros que começámos a utilizar com 

mais frequência, como o túnel/montanha, apesar de também não ter sido 

completamente terminado. Houve uma árvore que se tornou escada e que não 

existia antes. Mas acho que dentro da instituição, o espaço podia ter sido 

melhorado, podiam-se ter criado novos desafios e isso não aconteceu. Por 

outro lado, acho que conseguimos explorar mais a comunidade (Entrevista 

junho, Renata). 

No relato da educadora identifica-se um certo descontentamento em relação à 

introdução de mudanças no espaço exterior, considerando-se que nem sempre foi possível 

colmatar adequadamente as fragilidades encontradas. Através desta reflexão, reforça-se 

o carácter exigente e contínuo das iniciativas de organização dos espaços, que implicam 

uma grande dedicação por parte dos profissionais, no sentido de garantir que este se 

mantém atrativo e seguro para as crianças.  

Hoje, como estava muito calor, programámos brincadeiras com água e sabão. 

Havia vários recipientes com água, gel de banho e muitos materiais para 

brincar: pulverizadores, doseadores de sabonete, copos de iogurte, taças 

plásticas, etc. Todas as crianças gostam de brincar com água, sendo que os 

pulverizadores são os objetos mais procurados. O facto de hoje existirem em 
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grande número, permitiu que várias crianças brincassem ao mesmo tempo e 

evitaram-se conflitos (Observação 8.06). 

O excerto apresentado alerta para a necessidade de se refletir sobre a quantidade e 

qualidade (e.g. nível de atratividade) dos objetos disponibilizados. Não será coerente 

disponibilizar uma grande quantidade de materiais se estes não se adequam às 

necessidades e interesses das crianças. Por outro lado, a organização do espaço deve 

cumprir princípios de funcionalidade e flexibilidade, garantindo-se margens de liberdade na 

utilização dos materiais, que possam ir para além daquilo que é previsto pelo adulto 

(Broadhead & Burt, 2012; Tovey, 2011). 

 

 

Síntese 

As oportunidades para a concretização de finalidades educativas ao ar livre resultam 

de uma teia complexa de fatores, sendo difícil determinar quais as dimensões com maior 

ou menor influência. Os dados analisados sugerem que atitudes de flexibilidade na gestão 

dos tempos, do grupo e dos espaços, bem como a adoção de uma postura crítica e reflexiva 

em torno de processos e possíveis resultados de aprendizagem podem constituir-se como 

ferramentas basilares para a qualidade da oferta educativa ao ar livre. As exigências 

associadas à utilização do espaço exterior (e.g. manutenção do espaço, prevenção de 

acidentes e doenças, aceitação das famílias), muitas vezes identificadas como 

problemáticas noutros CEI (estudo A), parecem ser facilitadas em CEI13 através de 

práticas sistemáticas de avaliação e intervenção no espaço, em que os erros ou fracassos 

são entendidos como etapas importantes para a melhoria. Neste âmbito, a colaboração 

com as famílias parece ser muito importante para o fortalecimento da confiança dos 

profissionais em relação ao trabalho desenvolvido. Com o apoio das famílias, torna-se mais 

fácil encontrar soluções sustentáveis e adequadas às expectativas dos diferentes agentes 

educativos, tendo como objetivo comum o bem-estar e o desenvolvimento harmonioso da 

criança. 

Por último, será também pertinente referir que, entre as diferentes dimensões que 

emergiram da análise dos dados, trespassa uma visão de criança competente, autónoma, 

capaz de tomar decisões e de enfrentar desafios, apesar da tenra idade. Esta conceção 

pode associar-se a uma atitude de maior estimulação e arrojo nas propostas educativas, 

procurando-se tirar partido do conhecimento existente sobre cada criança, sem se 

subvalorizarem as suas competências. 
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Considerações finais 

Após terem sido apresentados os principais dados obtidos nos estudos A e B, 

propomos agora uma discussão final em torno destas duas linhas de análise, partindo das 

questões de investigação elaboradas. Posteriormente, abordam-se também possíveis 

limitações e forças da tese, atendendo à sua validade e aos contributos que se apresentam 

para a intervenção e investigação sobre conceções e práticas em espaços exteriores de 

contextos educativos. 

 

 

Respostas às questões de investigação 

O estudo A explorou conceções e práticas existentes nos espaços exteriores em CEI, 

atendendo a documentos institucionais, a discursos dos profissionais e a modos de 

organização do espaço. Neste âmbito, interessava-nos obter uma visão plural e abrangente 

sobre os espaços exteriores que, indo para além daquilo que poderia ser mais notório ou 

facilmente apreendido (e.g. descrição física dos espaços), poderia evidenciar possíveis 

(des)articulações entre o que o contexto educativo mostra, diz ou pratica (Weick, 1976). 

Com base num quadro teórico sustentado nas teorias organizacionais da ambiguidade, 

definimos oito imagens conceptuais sobre os espaços exteriores (ex-líbris, vazio, ambição, 

fragilidade, improviso, retórica, recreio e moldura), procurando ler a realidade a partir de 

evidências relacionadas com a maior ou menor articulação entre políticas, discursos e 

modos de organização dos espaços. 

Os dados obtidos revelam que muitos CEI estudados pautam-se por uma imagem de 

vazio em relação aos espaços exteriores. Nestes, verificam-se dinâmicas de 

desvalorização veiculadas tanto ao nível dos documentos, dos discursos e dos modos de 

organização do espaço. Ainda, surgem imagens de retórica, moldura e improviso, nas 

quais emergem sinais de articulação débil entre as dimensões estudadas (Orton & Weick, 

1990). Na imagem de retórica, o discurso sugere práticas pedagógicas ao ar livre, no 

entanto, os documentos e o modo de organização do espaço contrariam a ideia de 

valorização e investimento neste ambiente educativo. Na imagem de moldura, o espaço 

apresenta características favorecedoras do brincar ao ar livre, porém, os documentos e as 

práticas relatadas parecem não aproveitar o seu potencial. Na imagem de improviso, os 

documentos organizacionais não apoiam a intervenção pedagógica no exterior, apesar dos 

discursos e dos espaços indicarem práticas e oportunidades de exploração positivas em 

torno deste contexto. Como referimos anteriormente, as imagens conceptuais pretenderam 
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facilitar uma leitura crítica em torno da realidade em estudo, não servindo, todavia, para 

rotular ou interpretar de forma rígida as dinâmicas em torno dos espaços exteriores. Ao 

fornecerem um quadro de análise pautado por aspetos específicos a que importava 

atender, mostraram-se muito úteis para a interpretação e reflexão sobre os dados, fazendo 

sobressair modos de funcionamento organizacional que nem sempre se caracterizam por 

lógicas de racionalidade (Costa, 2003; Lima, 1998). Os mecanismos de hipocrisia 

organizada que encontrámos através das diferentes dimensões de análise podem revelar-

se como estratégias promotoras de legitimidade e facilitadoras da gestão de conflitos 

internos e externos, permitindo que se ensaiem mudanças ou respostas de melhoria de 

forma mais segura e sustentável para a organização (Brunsson, 2006a). Neste sentido, 

poderá eventualmente entender-se como positiva a desarticulação registada nos CEI lidos 

através das imagens de retórica, moldura e improviso, uma vez que as incongruências 

entre documentos, discursos e modos de organização do espaço poderão revelar 

princípios de mudança, rumo a um investimento nos espaços ao ar livre e a uma maior 

consciencialização da sua importância. Nos CEI em que se verifica uma articulação forte, 

mas vazia, podemos inferir que será necessário percorrer um caminho mais longo para 

que seja possível alterar conceções e práticas em relação à ação educativa e ao brincar 

nos espaços exteriores. 

De seguida, concentramo-nos nas questões específicas de investigação que 

orientaram o desenvolvimento do estudo A. 

 

De que forma é que as políticas educativas definidas em cada CEI, expressas 

nos documentos institucionais orientadores da ação educativa, envolvem os 

espaços exteriores nos seus objetivos ou planos de ação? 

Nos documentos institucionais, os espaços exteriores estão maioritariamente 

omissos ou são referidos de forma superficial, veiculando-se, muitas vezes, um 

entendimento do espaço como área de intervalo ou recreio, onde apenas se realizam 

atividades pedagógicas pontuais (relacionadas com dias especiais ou festivos, numa lógica 

de currículo-calendário). À semelhança do estudo realizado por Afonso, Estêvão e Castro 

(1999) e por Castro (2010), encontrámos projetos educativos (institucionais e de grupo), 

planos de atividades e regulamentos internos debilmente articulados com a prática, 

considerando a definição de valores educativos, estratégias pedagógicas, definição de 

prioridades de intervenção, etc. O contributo destes documentos para a construção de uma 

identidade organizacional e para o desenvolvimento de uma ação educativa concertada 

(Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho), tanto no exterior como no interior, parece-nos ser 
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muito reduzido. Em linha com Costa (2003, 2007), podemos afirmar que estes documentos 

se constituem como meros produtos formais ou “artefactos” organizacionais, que são 

elaborados para legitimar o funcionamento político da organização, mas que não seguem 

preocupações relacionadas com eficiência ou exequibilidade. Com efeito, nenhuma 

profissional entrevistada justificou as suas práticas com base nestes documentos, 

percebendo-se, inclusive, um certo desconhecimento em relação ao que lá estava escrito. 

Encontrámos também situações em que documentos mais específicos, como o projeto de 

grupo, não existiam ou assumiam formatos pouco desenvolvidos, verificando-se 

fragilidades significativas na utilização destas ferramentas para a organização e avaliação 

do trabalho educativo. 

A ausência de uma estratégia educativa forte, assumida pela instituição e veiculada 

através dos seus documentos formais, poderá constituir-se com um fator que dificulta o 

investimento pedagógico no espaço exterior. Sem esta aposta organizacional, dificilmente 

se criarão condições para que os espaços exteriores apresentem oportunidades de brincar 

mais interessantes ou para que a motivação e interesse de alguns profissionais para 

investir no exterior se expanda e envolva outros indivíduos. A existência de uma cultura 

escolar valorizadora do brincar ao ar livre, que é discutida e partilhada entre profissionais 

e famílias, poderá assumir-se como um ingrediente fundamental para o desenvolvimento 

de práticas educativas de qualidade no exterior, na linha do que é sugerido por outras 

investigações (Jayasuriya et al., 2016; Malone & Tranter, 2003; Sebba & Churchman, 1986; 

Tranter & Malone, 2004). 

 

Como é que os espaços exteriores são integrados nas práticas educativas e 

valorizados pelos profissionais? 

Na sua maioria, as profissionais revelam conceções pouco valorizadoras dos 

espaços exteriores, apresentando ideias separatistas e/ou incongruentes entre ‘brincar e 

trabalhar’, ‘controlo do adulto e autonomia da criança’ e ‘interior e exterior’. De acordo com 

o estudo de Kernan e Devine (2010), estas incongruências nos discursos podem ser 

compreendidas em função de dinâmicas inter-geracionais de poder e controlo, em que os 

adultos procuram atuar em função do melhor interesse da criança, mas mantêm uma forte 

preocupação em responder a expectativas e pressões sociais, no sentido de preservar a 

sua imagem profissional. Com efeito, o discurso das profissionais não deve ser lido sem 

se atender a dimensões sistémicas mais amplas, considerando a inserção e participação 

dos indivíduos numa sociedade pautada por uma crescente cultura de medo em torno de 

possíveis perigos a que as crianças possam estar sujeitas.  
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Se, por um lado, o brincar é defendido enquanto atividade importante para o bem-

estar, desenvolvimento e aprendizagem da criança, por outro, é dada uma grande ênfase 

à necessidade de trabalhar, assumindo-se implicitamente que a aprendizagem só é 

garantida através da realização de atividades formais, orientadas pelo adulto, que ocorrem 

na sala de atividades (Bilton, 2010; Howard, 2010). A preocupação com a concretização 

de metas, tendo em vista a preparação para a escola ou a resposta às expectativas dos 

pais, fomenta “uma visão redutora de brincar, como forma de a criança estar ocupada ou 

entretida” (OCEPE, Ministério da Educação, 2016, p. 10). As profissionais parecem tirar 

pouco proveito de informações recolhidas durante o brincar no exterior, nem sempre 

entendendo ou valorizando aquilo que acontece neste espaço como uma “atividade rica e 

estimulante que promove o desenvolvimento e a aprendizagem” (OCEPE, Ministério da 

Educação, 2016, p. 10). Apesar de referirem que, ao ar livre, as crianças mostram-se mais 

satisfeitas, colaborantes e até motivadas para aprender, estas constatações não se 

refletem em intervenções consonantes, relacionadas, por exemplo, com o aumento do 

tempo passado no exterior ou com o enriquecimento da oferta educativa nesse espaço. 

Em paralelo com os dados obtidos por Maynard e Waters (2007), o exterior é entendido 

como um contexto de diversão, onde os adultos não têm tantas preocupações didáticas, 

garantindo apenas a segurança e a supervisão do brincar. 

A organização dos tempos, espaços e dinâmicas parece obedecer preferencialmente 

à agenda dos adultos. Neste sentido, a utilização do espaço exterior ocorre 

maioritariamente num formato de intervalo, não existindo preocupações significativas com 

a articulação entre a sala e o exterior ou com a introdução de estímulos no espaço que 

possam enriquecer a oferta educativa. Esta desconexão entre os espaços dificulta o 

desenvolvimento de uma ação educativa integrada, em que se tira partido das 

especificidades e mais-valias inerentes a cada contexto. Contrariamente ao que parece ser 

entendido e praticado por algumas educadoras no estudo A, promover aprendizagens ao 

ar livre não se restringe a replicar atividades da sala no espaço exterior, importando 

compreender estes dois ambientes como portadores de estímulos distintos, que devem ser 

alvo de uma atenção equiparada no processo de planeamento e organização da oferta 

educativa (Bilton, 2010; Broadhead & Burt, 2012; Ministério da Educação, 2016). 

A atitude de controlo e a reduzida margem de liberdade para a participação da 

criança leva-nos a refletir sobre as estratégias adotadas para a promoção de dimensões 

valorizadas nos documentos oficiais, como a autonomia, pensamento crítico, capacidade 

de resolução de problemas, etc. (e.g. OCEPE, 2016; Perfil do aluno à saída da 

escolaridade obrigatória, 2017). Sem defendermos o brincar ao ar livre como fórmula 
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mágica para a concretização destas dimensões, equacionamos a necessidade de se 

atender ao tipo de experiências proporcionadas nos CEI, considerando a adoção de uma 

visão de criança como ser competente, curioso, ávido por aprender e por se desafiar, 

procurando alargar as suas capacidades e conhecimentos. Muitas vezes, parece dominar 

uma ideia de criança como ser frágil, carente e até passivo em relação ao meio que a 

rodeia, visão que não facilita a adoção de uma atitude estimulante e promotora de 

desenvolvimento (Bento, 2012; Maynard et al., 2013a). 

 

Como é que se caracteriza a oferta educativa existente nos espaços exteriores, 

atendendo a dimensões físicas e funcionais? 

A maioria dos espaços exteriores pauta-se por uma oferta educativa pobre e 

monótona. Os espaços apresentam formatos muito semelhantes entre si, faltando-lhes 

identidade e conteúdo, no que se refere a valores e opções educativas assumidas pela 

instituição (Shaw, 1987). Entre as principais oportunidades disponibilizadas, destacam-se 

as estruturas fixas ou semifixas, promotoras de atividade física e exploração motora, 

registando-se, porém, uma carência significativa de materiais soltos e elementos naturais. 

Podemos considerar que predomina um ambiente árido, sem estímulos diversificados, 

onde dificilmente emergem oportunidades de aprendizagem relacionadas com diferentes 

áreas do desenvolvimento. Os dados obtidos sustêm a análise efetuada por Ribeiro (2013) 

e Cruz (2013) noutros estabelecimentos de educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino 

básico em Portugal, onde também se assinalaram problemas significativos em torno da 

qualidade dos espaços de brincar ao ar livre. Se atendermos aos resultados de 

investigações realizadas sobre a importância dos elementos naturais e dos materiais soltos 

para a promoção de interações positivas entre pares e para o desenvolvimento de 

brincadeiras criativas, desafiantes e em sintonia com o meio envolvente, facilmente 

compreendemos o contributo negativo que a ausência ou carência destes elementos nos 

CEI estudados exerce em torno das oportunidades experienciadas nestes contextos 

(Brussoni et al., 2017; Dyment & Bell, 2008; Kiewra & Veselack, 2016; Maxwell et al., 2008; 

Woolley & Lowe, 2013). A interpretação do espaço exterior como um ambiente que serve 

apenas para libertar energias e “dar umas corridas” dificulta a criação de condições de 

organização que favoreçam a vivência de momentos de tranquilidade, atenção, conforto 

ou proximidade entre crianças e adultos (Mårtensson et al., 2009; Nedovic & Morrissey, 

2013; Wells, 2000). Ainda, a forte preocupação com a segurança das crianças traduz-se 

em medidas de organização e utilização do espaço que não evidenciam preocupações 

relacionadas com a promoção de desafios, evitando-se/proibindo-se zonas ou 



 

 

240 Considerações finais 

comportamentos suscitadores de algum nível de aventura ou risco (Sandseter, 2007). De 

acordo com Herrington e Nicholls (2007), a promoção do brincar arriscado e as opções 

relativas a equipamentos, superfícies ou objetos a disponibilizar não se podem orientar 

exclusivamente por normas técnicas de segurança que, muitas vezes, são produzidas para 

promover o comércio e a indústria relacionada com os equipamentos de jogo e recreio. 

Relembramos que as Normas Portuguesas sobre equipamentos e superfícies para 

espaços de jogo e recreio destacam a impossibilidade e indesejabilidade de se garantirem 

ambientes 100% seguros, considerando que o risco se constitui como uma importante 

componente do brincar (NP EN 1176-1, 2010). Todavia, no nosso estudo, a utilização do 

espaço parece estar fortemente condicionada por uma cultura de aversão ao risco, em que 

se exalta a necessidade de os adultos controlarem e supervisionarem constantemente as 

crianças, mesmo que tal prejudique ou dificulte as oportunidades para a exploração e livre 

iniciativa (D. Moore, 2015). 

Podemos considerar que a maioria dos espaços observados remete para um modo 

de organização tradicional (Herrington & Lesmeister, 2006; Woolley & Lowe, 2013), onde 

faltam oportunidades para criar, transformar, arriscar, construir, explorar, sujar, partilhar, 

etc. A promoção de atividades lúdicas e pedagógicas, tal como surge referido nos 

documentos político-normativos que regulam os espaços exteriores em contextos de 

educação de infância, parece ficar aquém do estipulado, sendo difícil encontrar condições 

que permitam a exploração de materiais como água, solo ou areia, confronto com níveis 

de desafio distintos, transições calmas entre espaços, etc. (Decreto-Lei n.º 203/2015, de 

17 de setembro; Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de agosto; Despacho Conjunto n.º 

258/97, de 21 de agosto). 

 

 

O estudo B focou-se na análise de experiências de brincar ao ar livre, com o intuito 

de explorar o contributo dos espaços exteriores em CEI para a concretização de finalidades 

educativas e identificar dimensões que podem influenciar a concretização deste potencial 

pedagógico. O estudo B pretendeu evidenciar outras formas de pensar e atuar em torno 

do espaço exterior, mostrando assim oportunidades inerentes a este contexto que podem 

estar a ser desaproveitados nos CEI analisados no estudo A (e noutros semelhantes). 
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Como é que os espaços exteriores podem contribuir para a concretização de 

finalidades educativas? 

Que dimensões podem influenciar a concretização de finalidades educativas 

no espaço exterior? 

Quando, no estudo A, as profissionais referem a necessidade de garantir a 

concretização de objetivos educativos, remetendo para a sala de atividades os momentos 

de aprendizagem “autêntica”, uma vez que no exterior é “só brincar”, parece transparecer 

neste discurso uma dificuldade significativa para se interpretarem as experiências de 

brincar à luz de orientações curriculares ou finalidades educativas. O entendimento redutor 

das experiências de brincar sugere um trabalho educativo circunscrito, maioritariamente, à 

realização de atividades estruturadas, em que se assume que, sob o controlo do adulto, o 

processo de desenvolvimento ocorre linearmente, a partir da concretização dos planos 

elaborados. 

Ora, através do estudo B tornou-se evidente que oportunidades de aprendizagem 

ricas ocorrem no espaço exterior, sendo necessário um trabalho exigente por parte dos 

profissionais para compreender e tirar proveito do brincar, no sentido de proporcionar 

experiências progressivamente mais complexas e estimulantes. A análise das experiências 

de brincar ao ar livre levou à compilação de um conjunto de evidências que fundamentam 

o potencial do espaço exterior para a concretização de finalidades educativas, 

considerando o desenvolvimento de um sentido de segurança e autoestima positiva, 

desenvolvimento da curiosidade e ímpeto exploratório e desenvolvimento de competências 

sociais e comunicacionais. Assumindo-se que no espaço exterior não surgem mais ou 

melhores oportunidades de aprendizagem por comparação ao interior, podemos defender 

que neste contexto se beneficia de uma forma qualitativamente diferente de alcançar o 

conhecimento, através de dinâmicas específicas que se estabelecem no espaço (Waite & 

Pratt, 2011). 

Em linha com os estudos desenvolvidos por diferentes investigadores (Aasen et al., 

2009; Bagot et al., 2015; P. Christensen & Mikkelsen, 2008; Kiewra & Veselack, 2016; 

Silverman & Corneau, 2017; Waite & Pratt, 2011), os dados obtidos revelam que as 

oportunidades de aprendizagem oferecidas pelos espaços exteriores resultam de uma teia 

complexa de fatores, entre os quais destacamos a gestão das rotinas e do grupo, o modo 

de organização dos espaços, o trabalho de equipa, o envolvimento das famílias e a 

intervenção do adulto. 
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Se, no estudo A, o tempo para brincar no exterior era entendido como um suplemento 

ou bónus no dia da criança, no caso dos Sóis, estes momentos eram valorizados de forma 

equiparada ao interior ou até priorizados pelas profissionais. A gestão das rotinas era feita 

de forma flexível, equacionando-se a possibilidade de se dividirem as crianças entre 

espaços (interior e exterior ou diferentes zonas no exterior) ou de se atrasarem momentos 

de refeição ou higiene, se tal se revelasse pertinente. O modo de organização do contexto 

apresentava uma qualidade elevada, existindo muitos materiais soltos e elementos naturais 

que podiam ser utilizados livremente em iniciativas de exploração e transformação do 

espaço. 

 Entre as profissionais que acompanhavam o grupo, verificavam-se dinâmicas de 

diálogo, cooperação e avaliação sistemática, que permitiam a melhoria contínua da oferta 

educativa. Com base nas necessidades observadas e manifestadas pelas crianças, as 

profissionais concebiam diferentes estratégias para contornar ou solucionar os problemas, 

revelando assim uma disposição para experimentar diferentes formas de agir, rompendo 

com práticas mais convencionais e uniformes. 

Apesar de se reportarem problemas ou desafios semelhantes nos estudos A e B, 

como a falta de verbas, os perigos, as más condições atmosféricas ou os entraves 

colocados pelas famílias, verificaram-se atitudes distintas entre as profissionais. Se, nos 

CEI analisados em A, os obstáculos eram entendidos como aspetos que muitas vezes 

fugiam ao controlo das profissionais ou em relação aos quais estas não podiam/queriam 

ter uma intervenção, em B adotava-se uma atitude de maior proatividade e criatividade na 

busca por soluções. No que se refere à aceitação das práticas ao ar livre pelas famílias, 

por exemplo, procurou-se fomentar a proximidade e diálogo com os pais, gerando-se um 

clima de confiança, e assumiu-se uma atitude de assertividade e conhecimento em relação 

à importância do brincar ao ar livre para a aprendizagem e desenvolvimento. As 

profissionais estabeleceram uma boa comunicação com as famílias, criando oportunidades 

para o esclarecimento de dúvidas ou receios e para a partilha de momentos significativos 

e prazerosos vividos ao ar livre. Como refere Jayasuriya e colaboradores (2016), a reduzida 

recetividade das famílias em relação às práticas educativas no exterior, muitas vezes 

percebida pelos profissionais em CEI e mobilizada como justificação para o não 

investimento no espaço exterior, poderá resultar de dinâmicas de comunicação pobres 

entre pais e profissionais. O desconhecimento sobre as opções educativas assumidas no 

CEI e sobre o tipo de trabalho desenvolvido em torno do espaço exterior poderá constituir-

se como um obstáculo real para a promoção de experiências de brincar ao ar livre, 
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importando, assim, mobilizar esforços institucionais no sentido de informar e discutir com 

as famílias os princípios educativos que orientam o trabalho em creche e jardim de infância. 

Por último, a atitude do adulto em relação ao brincar ao ar livre constituir-se-á como 

um fator determinante para a promoção de experiências de qualidade. A motivação, 

envolvimento e satisfação do adulto durante o tempo passado no exterior parece ter uma 

influência significativa nas crianças e nas atividades que estas desenvolvem. No estudo B, 

o espaço exterior era vivido como um ambiente promotor de proximidade e interação entre 

crianças e adultos. As profissionais procuravam atuar no prolongamento das iniciativas das 

crianças, sendo mais ou menos interventivas em função dos sinais que estas transmitiam 

(Perry, 2001). Observámos, com frequência, o envolvimento do adulto no brincar, 

incentivando o confronto com desafios e procurando enriquecer e expandir as 

oportunidades de aprendizagem (Waller, 2011). 

 

 

Limitações e forças do estudo 

A investigação desenvolvida apresenta limitações e forças em torno das quais 

importa refletir, considerando que esta análise, a par com os dados obtidos no trabalho 

empírico, poderá contribuir para a qualidade de futuros estudos ou intervenções em 

contextos de educação de infância. 

Tratando-se de uma investigação que se insere num paradigma interpretativo e que 

obedece a uma metodologia qualitativa, assente em estudos de caso, colocam-se 

inevitavelmente alguns constrangimentos ao trabalho realizado.  

Desde logo, apenas podemos almejar a ilações sobre a realidade, uma vez que as 

conceções e práticas em torno dos espaços exteriores em CEI constituem-se como objetos 

de estudo complexos e multifacetados, em torno dos quais atuam variáveis individuais, 

institucionais e sociais (Amado & Freire, 2013; Bryman, 2012; L. Cohen & Manion, 1986). 

Refutando a ideia de verdades absolutas ou inquestionáveis, procurámos garantir a 

transferibilidade e a confiança dos dados através de descrições detalhadas sobre os casos 

estudados, explicitando, tanto quanto possível, os raciocínios que estiveram por detrás dos 

processos de recolha, análise e interpretação dos dados.  

Outra possível limitação relaciona-se com o envolvimento da investigadora e com a 

mobilização dos seus valores e esquemas de atribuição de significados na interação com 

os casos. Como refere Bogdan e Biklen (1994), a participação do investigador não tem de 

enfraquecer ou desvalorizar o trabalho de investigação, no entanto, importa assegurar 

medidas que promovam uma maior imparcialidade no processo de recolha e análise da 
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informação. Neste sentido, procurámos tornar visível a subjetividade inerente à 

investigação e encetámos diferentes estratégias promotoras da credibilidade e 

confirmabilidade (e.g. triangulação da informação, devolução dos dados junto dos 

participantes, discussão com amigos críticos).  

No que se refere aos procedimentos metodológicos adotados, podemos também 

apontar algumas fragilidades. No estudo A, as observações no espaço exterior foram 

curtas e circunscritas a um dia específico, o que não nos permitiu conhecer 

aprofundadamente o modo como os espaços eram utilizados pelas crianças e pelos 

adultos. Podemos considerar que a caracterização dos espaços se cingiu à identificação 

de affordances potenciais, ficando por apurar de que forma é que os estímulos existentes 

eram mobilizados no brincar (Kyttä, 2004). Através das entrevistas procurámos obter estas 

informações, principalmente no que se refere ao papel do adulto no espaço exterior. 

Todavia, assumimos a possibilidade de existirem algumas discrepâncias entre os discursos 

das profissionais e aquilo que efetivamente acontece na prática, discrepâncias que só 

podem ser captadas através de uma observação mais sistemática e continuada das 

dinâmicas estabelecidas nos CEI. Nesta medida, quando nos referimos às práticas dos 

contextos estudados em A, reportamo-nos apenas àquilo que foi relatado pelas 

profissionais ou que pôde ser observado através da caracterização do espaço. 

No estudo B, a participação da educadora de CEI13 no processo de recolha da 

informação foi também uma decisão portadora de vantagens e desvantagens. Como 

referimos anteriormente, importava aceder ao maior número possível de experiências ao 

ar livre e dada a impossibilidade de a investigadora permanecer diariamente no contexto, 

esta decisão pareceu-nos adequada aos objetivos do estudo. 

Sobre as forças da nossa tese, podemos assumir que estas se prendem, sobretudo, 

com o contributo dado para a intervenção e futura investigação em torno dos espaços 

exteriores em contextos educativos. Em estreita concordância com Kernan e Devine 

(2010), defendemos “the need to raise general awareness regarding children’s right to play 

outdoors, as well as its potential in supporting children’s well-being, learning and 

development” (p. 382). Com base nos dados obtidos nos estudos A e B destaca-se a 

necessidade de se criarem melhores condições nos CEI para brincar ao ar livre, 

considerando, por um lado, o apetrechamento dos espaços com materiais e estruturas 

diversificadas e, por outro, a promoção de práticas educativas mais flexíveis e orientadas 

para a complexidade do processo de aprendizagem. Neste âmbito, o GO-Exterior 

apresenta-se como um importante produto deste estudo, constituindo-se como um 

instrumento que poderá ajudar diferentes agentes nos contextos educativos a aferir a 
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qualidade da sua oferta educativa ao ar livre e a identificar prioridades de intervenção neste 

âmbito. Poderá também servir para sensibilizar diferentes interlocutores para a 

necessidade de repensar a qualidade dos espaços de brincar ao ar livre, trazendo para a 

discussão coletiva a necessidade de se criarem mais e melhores condições para as 

crianças usufruírem do potencial educativo dos espaços exteriores.  

Ainda, ao revelarem-se discursos sobre as práticas educativas muito centrados na 

sala de atividades, que se associam a visões redutoras sobre as potencialidades do brincar 

e a um estilo de atuação pedagógica baseada no controlo e na diretividade, fundamenta-

se a necessidade de se abordar esta problemática na formação inicial e contínua dos 

profissionais, refletindo-se sobre possíveis fatores que possam estar a prejudicar uma 

concretização efetiva de princípios educativos em educação de infância. À semelhança de 

outras brochuras publicadas pelo Ministério da Educação, relacionadas com o 

desenvolvimento curricular (e.g. género e cidadania, linguagem oral e abordagem à escrita, 

matemática, ciências experimentais, expressões artísticas) e com processos de melhoria 

das práticas (e.g. desenvolvimento de trabalho de projeto, princípios de qualidade em 

educação de infância), parece fazer sentido desenvolverem-se outros recursos 

diretamente relacionados com o espaço exterior, que apoiem e promovam um trabalho 

mais sustentado neste âmbito. 

A preocupação com a aquisição de competências académicas, a cultura de aversão 

ao risco, a disseminação das tecnologias ou a transformação dos espaços e dinâmicas 

familiares e comunitárias não podem ser entendidos como obstáculos intransponíveis para 

a promoção do brincar ao ar livre, sendo importante pensarem-se em estratégias que 

permitam lidar com esta realidade. Considerando características da sociedade e da escola 

na atualidade, importa olhar para o passado com uma perspetiva crítica (e não saudosista 

ou nostálgica), equacionando-se, por exemplo, que a débil concretização de princípios 

educativos defendidos por Froebel, Irene Lisboa ou Bissaya Barreto poderá resultar da 

ausência de uma linha teórica agregadora e orientadora da ação educativa, que valorize o 

espaço exterior enquanto contexto de aprendizagem singular (Sandseter et al., 2012). 

Como sugere a nossa investigação, nos CEI nem sempre são claras quais as opções 

educativas adotadas, parecendo, muitas vezes dominar uma lógica de currículo-

calendário, que sugere a ausência de uma atitude crítica, reflexiva e interventiva sobre a 

realidade. Paralelamente, entre as profissionais, não existe um conhecimento sólido em 

relação a documentos oficiais (institucionais ou nacionais), que permitam fundamentar a 

sua ação educativa no espaço exterior. 
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Em futuras investigações, será importante dar continuidade ao conhecimento 

adquirido até à data (Bento, 2012; Cruz, 2013; Dias, 2017; Figueiredo, 2015; Ribeiro, 2013), 

reconhecendo-se que ainda há um longo caminho a percorrer no processo de valorização 

e promoção de práticas pedagógicas positivas em espaços exteriores educativos. Com a 

preocupação de alargar o conhecimento sobre esta temática, atendendo às “vozes” de 

diferentes intervenientes, será pertinente realizarem-se outras investigações que 

envolvam, por exemplo, as lideranças dos contextos educativos, outros profissionais, 

famílias e as próprias crianças, atendendo-se a relações de poder ou dinâmicas de 

comunicação e cooperação entre sujeitos. Será também interessante conhecer, de forma 

mais aprofundada, as articulações e especificidades que pautam os espaços interiores e 

exteriores, considerando oportunidades de aprendizagem, padrões de interação entre 

pares e entre crianças e adultos, tipos de brincar, etc. Estudos mais abrangentes, em que 

o GO-Exterior possa ser aplicado num maior número de contextos educativos serão 

benéficos para a sua melhoria e validação e para um conhecimento mais aprofundado 

sobre a oferta educativa existente nos espaços exteriores. Ainda, podemos equacionar a 

aplicabilidade ou transformabilidade deste instrumento para a leitura de espaços de brincar 

públicos não formais (e.g. parque infantil) ou de espaços destinados a crianças mais novas 

(e.g. bebés e crianças de 1 ano). 

Globalmente, esperamos contribuir para uma maior sensibilização da sociedade (em 

geral) e dos educadores de infância e responsáveis por contextos educativos (em 

particular) para a importância do brincar ao ar livre em educação de infância. O 

investimento nos espaços exteriores, de forma contextualizada à realidade de cada escola, 

poderá consubstanciar-se como uma estratégia que abarca prioridades relacionadas com 

saúde e qualidade de vida das populações, importando, assim, ampliar conceções 

educativas e sociais sobre o que podem ser práticas pedagógicas positivas e sustentáveis 

em educação de infância. 
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GO-EXTERIOR: Grelha de observação dos espaços exteriores 

Após fase de teste e consulta de especialistas (registo de mudanças introduzidas) 

 

Indicações para administração da grelha 

O GO-Exterior deve ser preenchido através da observação direta de um grupo de crianças e do(a) educador(a) 
responsável, durante o tempo passado no espaço exterior do contexto educativo. 

A observação deve ser feita em função de três grandes domínios (características globais, características 
específicas, dinâmicas de interação) e complementada pela realização de uma entrevista com o(a) 
educador(a) responsável. A entrevista com o(a) educador(a) deve ser realizada após a observação e, se 
possível, numa data próxima à recolha dos dados. 

Cada item deve ser cotado em função da seguinte escala qualitativa: 

0 – Não se verifica 

1 – Verifica-se parcialmente 

2 – Verifica-se 

Sempre que um item for cotado com o nível 1 (Verifica-se parcialmente), importa fornecer informação 
adicional que permita compreender a classificação atribuída. 

 

Descrição dos domínios de observação 

Domínio 1 (Características globais) – Descrição genérica do espaço, considerando aspetos relacionados com 
a sua delimitação e dimensão, condições de proteção/segurança, tipo e qualidade de acessos e 
características topográficas. 

Domínio 2 (Características específicas) – Descrição detalhada em relação a espaços e estruturas existentes 
e a materiais e objetos soltos disponíveis no contexto. 

Domínio 3 (Dinâmicas de interação) – Descrição de diferentes níveis de interação no exterior: interação com 
o espaço; interação entre crianças; interação educador(a)-criança; interação entre contexto educativo e 
família. 

Domínio 4 (Entrevista ao educador/a) – Guião de entrevista com o objetivo de aprofundar/esclarecer itens 
incluídos na grelha de observação e recolher informação específica, que não pode ser obtida durante o 
período de observação. Guião semiestruturado, organizado em quatro grupos: perspetivas e ação do adulto 
no espaço exterior; manutenção e utilização do espaço; documentos orientadores e relação com as famílias; 
formação e desenvolvimento profissional. 
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Folha de identificação 

Instituição Data da observação       ___/__/___ 

Espaço observado 

Nº total de crianças na 
instituição 

Nº total de crianças no 
grupo observado 

Nº total de crianças no 
exterior no dia da 
observação 

Faixa etária das crianças 
observadas 

Nº de adultos com o grupo observado 

     

Descrição das condições 
atmosféricas no dia da 
observação 

 

Hora de início da 
observação 

 

Hora de fim da observação  
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Domínio 1: Características globais 
Classificação Notas 
0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 

1.1 O espaço exterior possui delimitações físicas bem definidas e em 

boas condições (e.g. portão de segurança, vedações). 

  

1.2 O espaço de brincar no exterior é distante ou está claramente 

separado da zona de estacionamento (e.g. divisão com arbustos, 

vedações sólidas, parede). 

  

1.3 A sala de atividades pertencente ao grupo observado possui acesso 

direto a uma zona de transição ou ao exterior. 

  

1.4 Na zona de acesso ao exterior existe um espaço de transição 

(vestíbulo ou telheiro coberto), que permite a realização de 

atividades de preparação das crianças (e.g. vestir casacos e calçar 

galochas) ou o desenvolvimento de brincadeiras mais 

resguardadas. 

  

Se existir uma área de transição, assinalar as suas características: 

- Possui um espaço para sentar  

- Possui zonas de arrumação   

- Crianças podem aceder a este espaço de forma independente  

1.5 O espaço exterior apresenta diferentes superfícies. Para cotar 2, 

pelo menos cinco dos seguintes subitens devem estar presentes. 

 Calcular as áreas das diferentes superfícies. 

- Piso de borracha  

- Areia  

Reformulação e união de dois itens: O espaço de brincar no exterior possui um 

aspeto cuidado e seguro (e.g. delimitações físicas bem definidas e em boas 

condições; separação da zona de circulação automóvel; ausência de lixo). 
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- Erva  

- Gravilha  

- Cascalho  

- Cimento  

- Relva  

- Outros  

1.6 O espaço exterior apresenta variações no relevo. Para cotar 2, pelo 

menos dois dos seguintes subitens devem estar presentes. 

  

- Áreas planas   

- Montes   

- Declives/rampas   

- Socalcos/degraus   

1.7 O espaço exterior é de acesso fácil para todas as crianças, incluindo 

aquelas que possuem necessidades especiais.  

  

1.8 O espaço exterior possui sombras suficientes para acomodar o 

número de crianças do grupo (e.g. sombras causadas pelo edifício, 

estruturas criadas para o efeito, árvores, pérgulas, toldos). 

  

1.9 O espaço exterior possui uma dimensão aproximada de _____ m2. 

Número de crianças que normalmente utilizam o espaço em simultâneo. _____ 

 

Classificação: 0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 
 

 

  

Remoção do item por se considerar demasiado ambíguo. 

Reformulação: “Para cotar ‘verifica-se’ é necessário assinalar três ou mais 

dos seguintes subitens. Para cotar ‘verifica-se parcialmente’ é necessário 

assinalar pelo menos dois dos seguintes subitens” . 

Introdução das opções ‘buracos’ e ‘túneis’ 

 

Reformulação: “Para cotar ‘verifica-se’ é necessário assinalar quatro ou 

mais dos seguintes subitens. Para cotar ‘verifica-se parcialmente’ é 

necessário assinalar pelo menos três dos seguintes subitens”. 

Cascalho sinónimo de gravilha. Substituição por ‘casca de pinheiro’. 

Introdução da opção ‘solo’. 

 

Reformulação: “O espaço exterior possui áreas que oferecem proteção 

em situações de sol e/ou chuva (e.g. toldos, telheiros, pérgulas, árvores)”. 
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Domínio 2: Características específicas 

Espaços e estruturas Classificação Notas 

0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 
2.1 O espaço exterior possui estruturas fixas, relacionadas com diferentes 

tipos de brincar. Para cotar 2, pelo menos quatro dos seguintes subitens 

devem estar presentes. 

 Explicitar número e qualidade dos equipamentos 

- Escorrega  

- Baloiço  

- Esconderijo (e.g. casa na árvore)  

- Palco  

- Estrutura para trepar  

- Túnel  

- Estrutura musical  

- Zona de descanso  

- Zona de reunião/convívio  

2.2 O espaço contém zonas de brincar que incluem elementos naturais. 

Para cotar 2, pelo menos cinco dos seguintes subitens estão presentes. 

 Calcular as áreas e avaliar a qualidade dos diferentes espaços. 

 - Zona de areia  

- Zona de terra  

- Zona de água  

- Arbustos, flores ou hortícolas  

- Árvores (pelo menos duas)  

Reformulação: “O espaço exterior possui estruturas fixas ou semifixas, 

relacionadas com diferentes tipos de brincar. Para cotar ‘verifica-se’ é 

necessário assinalar quatro ou mais dos seguintes subitens. Para cotar ‘verifica-

se parcialmente’ é necessário assinalar pelo menos três dos seguintes subitens”. 

Introdução de nota sobre cotação: “Os equipamentos multifunções devem ser 

cotados em função das diferentes partes que o compõem”. 

Introdução das opções ‘barras’, ‘rampas’, ‘bancos’, ‘mesa’, ‘quadro’, ‘casinha’. 

Remoção das opções ‘zona de descanso’ e ‘zona de reunião/convívio’ por não 

se tratarem de estruturas fixas. 

Reformulação: “Para cotar ‘verifica-se’ é necessário assinalar quatro ou mais 

dos seguintes subitens. Para cotar ‘verifica-se parcialmente’ é necessário 

assinalar pelo menos três dos seguintes subitens” . 

Introdução de nota sobre cotação: “Descrever a dimensão aproximada das 

zonas existentes. Para pontuar, as zonas de areia, terra e água devem ter um 

carácter permanente”. 
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- Animais (e.g. jardim de borboletas, terrário, casas de pássaros, 

bebedouros/comedouros para pássaros, galinheiro, coelheira) 

 

- Outros  

2.3 Uma área grande, sem obstáculos, está disponível para atividades em 

grande grupo, como corridas, dança, jogos de grupo, etc. (Nota: Para 

avaliar a dimensão do espaço imaginar 20 crianças em idade pré-

escolar/creche de mãos dadas, num círculo). 

 Calcular a área do espaço. 

2.4 As áreas de circulação são amplas e os caminhos podem ser utilizados 

por brinquedos com rodas. 

  

2.5 São promovidos desafios com níveis de dificuldade distintos, capazes 

de envolver crianças com diferentes níveis de competência motora. 

Para cotar 2, pelo menos dois conjuntos estão presentes. 

  

- Zonas para trepar altas e baixas   

- Triciclos com e sem pedais   

- Outro   

Materiais e objetos soltos 
Classificação Notas 

0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 

2.6 Estão disponíveis objetos soltos em quantidade e em qualidade para 

as crianças utilizarem, sem que tenham de competir por estes. Para 

cotar 2, pelo menos cinco dos seguintes subitens devem estar 

presentes. 

  

- Blocos   

- Mangueiras/tubos  

Reformulação de nota sobre cotação: “Para avaliar a dimensão do espaço 

imaginar 20 crianças em idade pré-escolar/creche de mãos dadas, num círculo”. 

Mudança de item para o domínio 3. 

Reformulação do item: O espaço oferece desafios com níveis de dificuldade 

distintos, adequados ao nível de desenvolvimento das crianças, criando assim 

oportunidades para o confronto com o risco (e.g. zonas para trepar altas e 

baixas; triciclos com e sem pedais). 
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- Panos ou pedaços de tecido  

- Cordas  

- Brinquedos de areia  

- Brinquedos de água  

- Bolas   

- Arcos  

- Recipientes variados (diferentes tamanhos e características)  

- Pneus  

- Carrinhos de mão  

- Instrumentos de medida (e.g. réguas, fitas métricas, termómetro, 

pluviómetro) 

 

- Lupa  

- Catálogo/ grelhas de observação de animais e plantas  

- Materiais de escrita/desenho (e.g. canetas, giz, tintas, barro, papel)  

- Instrumentos musicais  

- Outros  

2.7 Estão disponíveis materiais naturais em quantidade e em qualidade 

para as crianças utilizarem, sem que tenham de competir por estes. 

Para cotar 2, pelo menos cinco dos seguintes subitens devem estar 

presentes. 

  

- Paus  

- Água  

- Areia  

Reformulação: “Para cotar ‘verifica-se’ é necessário assinalar cinco ou mais 

dos seguintes subitens. Para cotar ‘verifica-se parcialmente’ é necessário 

assinalar pelo menos quatro dos seguintes subitens” . 

Introdução de nota sobre cotação: “Os materiais observados podem ter um 

carácter permanente ou ocasional”. 

Introdução da opção ‘triciclos/bicicletas’. 

 

Introdução do item ‘triciclos/bicicletas’. 
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  - Folhas  

- Conchas  

- Rochas  

- Solo  

- Pedaços de madeira  

- Bolotas  

- Pinhas  

- Outros  

2.8 Os materiais e equipamentos para brincar são adequados e 

interessantes para as crianças, estando em boas condições. 

  

Classificação: 0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 

Reformulação: “Para cotar ‘verifica-se’ é necessário assinalar cinco ou mais dos 

seguintes subitens. Para cotar ‘verifica-se parcialmente’ é necessário assinalar 

pelo menos quatro dos seguintes subitens” . 

Introdução de nota sobre cotação: ”Os materiais observados podem ter um 

carácter permanente ou ocasional”. 

Introdução do item ‘frutos’. 

Eliminado por se considerar que esta informação já era obtida nos itens 2.1, 2.6 

e 2.7, em que surge a referência à qualidade e quantidade. 
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Domínio 3: Possibilidades e dinâmicas de utilização 

Interações com o espaço 
Classificação Notas 

0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 

3.1 As crianças exploram o espaço e iniciam atividades de forma autónoma, 

movimentando-se livremente e recorrendo a materiais naturais e/ou 

objetos soltos (e.g. fazer torres com pedras, brincar com paus, fazer 

pequenas construções com caixas ou cartões). Pelo menos uma criança é 

observada a desenvolver este tipo de atividades. 

  

3.2 As crianças possuem vestuário e equipamento adequado a diferentes 

condições atmosféricas (no Verão têm chapéus, protetor solar e garrafas de 

água, no Inverno têm gorros, galochas e fatos impermeáveis). 

  

3.3 Os diferentes recursos de exterior estão acessíveis às crianças.   

3.4 Existem espaços de arrumação para os objetos de exterior, devidamente 

rotulados e sinalizados. 

  

3.5 Existem evidências de uma ligação entre o interior e o exterior (e.g. plantas 

no interior e livros no exterior; circulação autónoma de crianças entre os 

espaços). 

Aspeto a ser aprofundado na entrevista – questão 4.4 

  

Interações entre crianças  
Classificação Notas 

0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 

3.6 No espaço exterior existem áreas/estruturas que promovem a interação e 

a cooperação entre as crianças. Para cotar 2, pelo menos três dos seguintes 

subitens devem estar presentes. 

  

O domínio 3 sofreu alterações significativas, sobretudo devido ao facto de se 

ter considerado que numa observação de 30 minutos não seria possível 

recolher determinadas informações com a segurança necessária sobre a sua 

veracidade (e.g. modo de interação do adulto com a criança). Passámos a 

denominar este domínio de “Oportunidades de utilização”, removemos os 

subdomínios e os itens foram reformulados da seguinte forma: 

- 3.1 As crianças movimentam-se livremente entre diferentes espaços 

(e.g. transitam entre o interior e o exterior), existindo a possibilidade 

de separação do grupo e o afastamento do adulto.  

- 3.2. As crianças têm liberdade para escolher o que querem fazer, 

distribuindo-se pelo espaço e iniciando atividades de forma 

autónoma. 

- 3.3 Os espaços de arrumação para os objetos de exterior são 

funcionais. Nota de observação: Pedir para ver espaço de arrumação. 

- 3.4 Os diferentes recursos de exterior estão acessíveis às crianças. 

- 3.5 A organização do espaço sugere possibilidades de ação 

relacionadas com diferentes áreas de aprendizagem (e.g. expressão 

motora, comunicação e linguagem, expressões artísticas, 

conhecimento do mundo). 

- 3.6 O espaço oferece desafios com níveis de dificuldade distintos, 

adequados ao nível de desenvolvimento das crianças, criando assim 

oportunidades para o confronto com o risco (e.g. zonas de trepar 

altas e baixas; triciclos com e sem pedais). Nota de observação: 

identificar os desafios existentes. 
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- Mesa(s) e banco(s) para crianças e adultos  

- Caminhos que se cruzam  

- Espaço de faz de conta  

- Esconderijos  

- Obstáculos motores  

- Espaço de construção com materiais soltos  

- Outros  

3.7 As crianças envolvem-se em atividades em pequeno grupo, tirando partido 

dos recursos existentes. 

  

3.8 As crianças resolvem problemas e/ou conflitos sem recorrer ao adulto (e.g. 

partilha de materiais, experimentação de diferentes estratégias). 

  

Interações educador(a) – criança  
Classificação Notas 

0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 

3.9 O educador envolve-se no brincar das crianças, participando de forma 

adequada e lúdica. 

  

3.10 As crianças procuram o educador para colocar questões ou obter apoio.   

3.11  O educador encoraja as crianças a assumirem riscos e desafios no exterior.   

3.12 O educador observa e deteta interesses das crianças, intervindo de forma a 

suscitar novas aprendizagens e descobertas (e.g. coloca questões abertas, 

introduz materiais, prolonga o tempo de exterior, divide o grupo). 

Aspeto a ser aprofundado na entrevista – questão 4.2 e 4.3 
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3.13 O educador promove comportamentos ecológicos e de conservação da 

natureza, envolvendo as crianças em tarefas relacionadas com o cuidar do 

espaço natural (regar, plantar, cuidar dos animais, etc.). 

Aspeto a ser aprofundado na entrevista – questão 4.12 

  

Interações  contexto educativo – família 
Classificação Notas 

0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 

3.14 Nos espaços da instituição são visíveis medidas que pretendem divulgar o 

valor do brincar nos espaços exteriores para o desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças (e.g. exposição de cartazes, fotografias, notícias, 

etc., sobre a temática).  

Aspeto a ser aprofundado na entrevista – questão 4.15 

  

3.15 Na sala de atividades ou noutros espaços ocupados pelo grupo encontram-

se manifestações das experiências vividas no espaço exterior, que facilitam 

a partilha e comunicação com as famílias (e.g. fotografias afixadas, 

produções das crianças sobre o exterior, materiais naturais para 

exploração).  

Aspeto a ser aprofundado na entrevista – questão 4.16 

  

Classificação: 0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 
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Domínio 4: Entrevista ao Educador 

Perspetivas e ação do adulto no espaço exterior Notas 

4.1 Qual o valor dos espaços exteriores em contextos educativos?  

4.2 De que forma é que o espaço exterior é planeado e 

organizado?  

 

4.3 Quais são as principais brincadeiras e interesses das crianças 

no espaço exterior? São desenvolvidas iniciativas para 

potenciar ou alargar esse tipo de atividades? Se sim, de que 

tipo? 

Possíveis questões adicionais: 

- Existem áreas que são mais exploradas por rapazes ou raparigas? 

 

4.4 Que tipo de iniciativas é que são desenvolvidas para 

estabelecer uma articulação entre o interior e o exterior (e.g. 

livre circulação de crianças)? 

 

4.5 Como é que descreve a sua intervenção no espaço exterior? 

Possíveis questões adicionais: 

- Como é que se sente no espaço exterior? 

- Gosta de estar no exterior com as crianças? 

- Sente-se desconfortável e receoso/a com a possibilidade de 

acidente? 

- Sente-se relaxado, utilizando aquele momento como intervalo 

para si? 

 

Reformulação do guião de entrevista, no sentido de promover uma articulação mais 

estreita com os objetivos da investigação (cf. Versão Recolha de dados). 
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4.6 Costuma sair do espaço exterior da instituição com as 

crianças e explorar outros contextos próximos? Se sim, onde? 

No último mês quantas vezes sucedeu? Diria que se trata de 

uma prática frequente? 

 

Manutenção e utilização do espaço  

4.7 Quem é que trata da manutenção do espaço?  

4.8  Quais são as principais exigências/dificuldades de 

manutenção (e.g. atos de vandalismo, contaminação por 

animais)?  

 

4.9  A instituição recebe algum apoio para a manutenção do 

espaço por parte de outra entidade (e.g. Junta de Freguesia)?  

 

4.10 Com que frequência é que as crianças vão ao espaço exterior 

e por quanto tempo? 

Pedir para quantificar tanto quanto possível. 

 

4.11 Quanto tempo é que normalmente demora a preparar e a 

arrumar o espaço exterior? 

 

4.12 As crianças são envolvidas em tarefas relacionadas com o 

cuidar do espaço (e.g. regar, plantar, arrumar). Se sim, de que 

forma? 

 

4.13 Existem áreas no espaço exterior que não sejam utilizadas? Se 

sim, porquê? 

 

4.14  Existem áreas “proibidas” ou de acesso reservado às crianças 

(e.g. necessidade de autorização ou supervisão do adulto)? 
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Documentos orientadores e relação com as famílias  

4.15 De que forma é o brincar nos espaços exteriores é previsto 

nos projetos, planos educativos e/ ou regulamento interno? 

 

4.16  Qual é a opinião dos pais em relação à utilização do espaço 

exterior (e.g. preocupações com a sujidade ou segurança)? 

 

4.17 A nível institucional, o que é que é feito para divulgar a 

importância do brincar no exterior junto de famílias e outros 

elementos da comunidade? 

 

4.18 Existe uma preocupação em partilhar e envolver as famílias 

na vivência do espaço exterior? Se sim, de que forma? 

 

Formação e desenvolvimento profissional 

4.19 Tem procurado oportunidades de desenvolvimento 

profissional, com vista a potenciar melhores oportunidades 

de aprendizagem para as crianças nos espaços exteriores? De 

que tipo (e.g. livros, websites, formação contínua, visitas de 

estudo, workshops)? 
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GO-EXTERIOR: Grelha de observação dos espaços exteriores 

Versão utilizada na recolha de dados 

 

Indicações para administração da grelha 

O GO-Exterior envolve a observação direta de um grupo/turma de crianças e do(a) educador(a) responsável, 
durante o tempo passado no espaço exterior do contexto educativo (duração mínima de 30 minutos). 

A observação deve ser feita em função de três grandes domínios (características globais, características 
específicas e oportunidades de utilização) e complementada pela realização de uma entrevista com o(a) 
educador(a) responsável. A entrevista deve ser realizada após a observação ou, se possível, numa data 
próxima à recolha dos dados. 

Cada item deve ser cotado em função da seguinte escala qualitativa: 

0 – Não se verifica 

1 – Verifica-se parcialmente 

2 – Verifica-se 

Sempre que um item for cotado com o nível 1 (Verifica-se parcialmente), importa fornecer informação 
adicional que permita compreender a classificação atribuída. 

Para facilitar a caracterização do espaço exterior poderá ser útil recolher algumas fotografias do espaço, 
que permitam compreender melhor a cotação efetuada. 
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Folha de identificação 

Instituição Data da observação       ___/__/___ 

Espaços observados (averiguar qual é o mais utilizado pelas crianças): 
 

Nº crianças que 
frequentam a 
instituição (especificar 
idades) 

Nº crianças que integram o 
grupo/turma observado 
(especificar idades) 

Faixa etária 
das crianças 
observadas 
 

Nº crianças do 
grupo/turma no 
exterior no dia da 
observação 
 

Nº de 
adultos 
com o 
grupo 
observado 

Nº total de 
crianças no 
exterior no dia 
da observação 
(diferentes 
grupos) 

Nº total de adultos no exterior 
no dia da observação 
(diferentes grupos) 
 

       

Condições atmosféricas no dia da observação  

Hora de início da observação 
Equivale ao início da utilização do espaço pelas 
crianças? 

 

Hora de fim da observação 
Equivale ao fim da utilização do espaço pelas 
crianças? 
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Domínio 1: Características globais 
Classificação Notas 
0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 

1.1 O espaço de brincar no exterior possui um aspeto cuidado e seguro 

(e.g. delimitações físicas bem definidas e em boas condições; 

separação da zona de circulação automóvel; ausência de lixo). 

  

1.2 No acesso à zona de brincar no exterior existe um espaço de 

transição (vestíbulo ou telheiro), onde podem ser realizadas 

atividades de preparação das crianças (e.g. vestir casacos e calçar 

galochas) ou brincadeiras mais resguardadas. 

  

Se existir uma área de transição, assinalar as suas características: 

- Possui um espaço para sentar  

- Possui zonas de arrumação   

- Crianças podem aceder a este espaço de forma autónoma  

1.3 A sala de atividades pertencente ao grupo observado possui acesso 

direto à zona de brincar no exterior ou a um espaço de transição. 

  

1.4 O espaço exterior apresenta diferentes superfícies. 

Para cotar “verifica-se” é necessário assinalar quatro ou mais dos seguintes 

subitens. Para cotar “verifica-se parcialmente” é necessário assinalar pelo menos 

três dos seguintes subitens.  

 Calcular as áreas das diferentes superfícies. 

- Piso de borracha  

- Areia  

- Erva  

- Gravilha  

- Casca de pinheiro  

- Cimento  
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- Relva  

- Solo  

- Outros  

1.5 O espaço exterior apresenta variações no relevo. Para cotar 

“verifica-se” é necessário assinalar três ou mais dos seguintes 

subitens. Para cotar “verifica-se parcialmente” é necessário 

assinalar pelo menos dois dos seguintes subitens. 

  

- Áreas planas   

- Montes   

- Declives/rampas   

- Socalcos/degraus   

- Buracos   

- Túneis   

1.6 O espaço exterior possui áreas que oferecem proteção em 

situações de sol e/ou chuva (e.g. toldos, telheiros, pérgulas, 

árvores). 

  

1.7 O espaço exterior possui uma dimensão aproximada de _____ m2. 

Número de crianças que usualmente utilizam o espaço em simultâneo. _____ 

 

Classificação: 0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 
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Domínio 2: Características específicas 

Espaços e estruturas Classificação Notas 

0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 
2.1 O espaço exterior possui estruturas fixas ou semifixas, relacionadas com 

diferentes tipos de brincar. 

Para cotar “verifica-se” é necessário assinalar quatro ou mais dos seguintes subitens. Para 

cotar “verifica-se parcialmente” é necessário assinalar pelo menos três dos seguintes 

subitens. 

 Explicitar número e qualidade dos equipamentos 

Os equipamentos multifunções devem ser cotadas em função das diferentes partes que 

os compõem. 

- Escorrega  

- Baloiço  

- Esconderijo  

- Palco  

- Estrutura para trepar  

- Túnel  

- Estrutura musical  

- Barras  

- Rampas  

- Bancos  

- Mesa  

- Quadro  

- Casinha  

- Outras  

2.2 O espaço contém zonas de brincar que incluem elementos naturais.   

Para cotar “verifica-se” é necessário assinalar quatro ou mais dos seguintes subitens. 

 Descrever dimensão aproximada das zonas existentes. 

Para pontuar, as zonas de areia, terra e água devem ter carácter permanente. 
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Para cotar “verifica-se parcialmente” é necessário assinalar pelo menos três dos 

seguintes subitens. 

 - Zona de areia  

- Zona de terra  

- Zona de água  

- Arbustos, flores ou hortícolas  

- Árvores (pelo menos duas)  

- Animais (e.g. jardim de borboletas, terrário, casas de pássaros, 

bebedouros/comedouros para pássaros, galinheiro, coelheira) 

 

- Outros  

2.3 Uma área grande, sem obstáculos, está disponível para atividades em 

grande grupo, como corridas, dança, jogos de grupo, etc. 

 Para avaliar a dimensão do espaço imaginar 20 crianças em idade pré-escolar/creche 

de mãos dadas, num círculo. 

2.4 As áreas de circulação são amplas e oferecem condições para a 

utilização de brinquedos com rodas. 

  

Materiais e objetos soltos 
Classificação Notas 

0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 

2.5 Estão disponíveis objetos soltos em quantidade e em qualidade para as 

crianças utilizarem. Para cotar “verifica-se” é necessário assinalar cinco ou mais dos 

seguintes subitens. Para cotar “verifica-se parcialmente” é necessário assinalar pelo 

menos quatro dos seguintes subitens. 

 Item a ser aprofundado na entrevista, ponto 4.15. 

Os materiais observados podem ter um carácter permanente ou ocasional. 

 

 

- Blocos  

- Mangueiras/tubos  

- Panos ou pedaços de tecido  
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- Cordas  

- Brinquedos de areia  

- Brinquedos de água  

- Bolas   

- Arcos  

- Recipientes variados (diferentes tamanhos e características)  

- Pneus  

- Carrinhos de mão  

- Triciclos/Bicicletas  

- Instrumentos de medida (e.g. réguas, fitas métricas, termómetro, 

pluviómetro) 

 

- Lupa  

- Catálogo/ grelhas de observação de animais e plantas  

- Materiais de escrita/desenho (e.g. canetas, giz, tintas, barro, papel)  

- Instrumentos musicais  

- Outros  

2.6 Estão disponíveis materiais naturais em quantidade e em qualidade 

para as crianças utilizarem. Para cotar “verifica-se” é necessário assinalar cinco 

ou mais dos seguintes subitens. Para cotar “verifica-se parcialmente” é necessário 

assinalar pelo menos quatro dos seguintes subitens. 

 Item a ser aprofundado na entrevista, ponto 4.15. 

Os materiais observados podem ter um carácter permanente ou ocasional. 

- Paus  

- Água  

- Areia  
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- Folhas  

- Conchas  

- Rochas  

- Solo  

- Pedaços de madeira  

- Bolotas  

- Pinhas  

- Frutos  

- Outros  

Classificação: 0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 
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Domínio 3: Oportunidades de utilização 
Classificação Notas 

0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 

3.1 As crianças movimentam-se livremente entre diferentes espaços (e.g. 

transitam entre o interior e o exterior), existindo a possibilidade de 

separação do grupo e o afastamento do adulto. 

  

3.2 As crianças têm liberdade para escolher o que querem fazer, distribuindo-

se pelo espaço e iniciando atividades de forma autónoma. 

 Identificar os espaços que reúnem um maior número de crianças. 

3.3 Os espaços de arrumação para os objetos de exterior são funcionais.  Pedir para ver o espaço de arrumação. 

3.4 Os diferentes recursos de exterior estão acessíveis às crianças.   

3.5 A organização do espaço sugere possibilidades de ação relacionadas com 

diferentes áreas de aprendizagem (e.g. expressão motora, comunicação e 

linguagem, expressões artísticas, conhecimento do mundo). 

  

3.6 O espaço oferece desafios com níveis de dificuldade distintos, adequados 

ao nível de desenvolvimento das crianças, criando assim oportunidades 

para o confronto com o risco (e.g.  zonas para trepar altas e baixas; triciclos 

com e sem pedais). 

 Identificar os desafios existentes. 

Classificação: 0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 
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Domínio 4: Entrevista ao Educador 

Práticas de utilização e ação do adulto Notas 

4.1 Com que frequência é que as crianças vão ao espaço exterior e 

por quanto tempo? 

Pedir para quantificar tanto quanto possível. 

4.2 Quanto tempo é que normalmente demora a preparar e a 

arrumar o espaço exterior? 

4.3 O que é que pode facilitar ou dificultar a ida para o exterior? 

4.4 Como é percebido o tempo passado no exterior (tempo de 

recreio)? Como é que se diferencia do que acontece na sala? 

4.5 O que pensa sobre o potencial dos espaços exteriores em 

contextos educativos? Que influência podem ter para o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças? 

4.6 Como é que planeia e organiza o espaço? Considerando que se 

trata de uma área comum a diferentes grupos, existe uma 

prática implementada de discussão e reflexão em equipa, com 

vista a planear a organização do espaço? Que desafios resultam 

dessa partilha do espaço? 

4.7 As crianças possuem vestuário e equipamento adequado a 

diferentes condições atmosféricas (no Verão têm chapéus, 

protetor solar e garrafas de água, no Inverno têm gorros, 

galochas e fatos impermeáveis)? 
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4.8 Quais são as principais brincadeiras e interesses das crianças no 

espaço exterior? São desenvolvidas iniciativas para potenciar 

ou alargar esse tipo de atividades? Se sim, de que tipo? 

4.9 O que é que é feito no sentido de estabelecer uma articulação 

entre o interior e o exterior (e.g. livre circulação de crianças)? 

4.10 Quando está com as crianças lá fora, qual é o seu papel? 

Como descreve a sua intervenção? 

Possíveis questões adicionais: 

- Como é que se sente no espaço exterior? 

- Gosta de estar no exterior com as crianças? 

- Sente-se desconfortável e receoso/a com a possibilidade de 

acidente? 

- Sente-se relaxado, utilizando aquele momento como intervalo 

para si? 

- Estimula as crianças a assumir riscos e desafios? 

- Envolve-se no brincar das crianças? 

4.11 Que apreciação faz do seu espaço exterior? O que é que mais 

gosta? O que é que gostaria de alterar e como? 

4.12 Costuma sair do espaço exterior da instituição com as crianças 

e explorar outros contextos próximos? Se sim, onde? No último 

mês quantas vezes sucedeu? Diria que se trata de uma prática 

frequente? Como planeia essa saída? 
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Manutenção do espaço  

4.13 Quem é que trata da manutenção do espaço?  

4.14 Quais são as principais exigências/dificuldades de manutenção 

(e.g. atos de vandalismo, contaminação por animais)?  

4.15  A instituição recebe algum apoio para a manutenção do 

espaço por parte de outra entidade (e.g. Junta de Freguesia)?  

4.16 As crianças são envolvidas em tarefas relacionadas com o 

cuidar do espaço (e.g. regar, plantar, arrumar). Se sim, de que 

forma? 

4.17  Que tipo de materiais é que podem ser utilizados pelas 

crianças no espaço exterior? Com que frequência são 

disponibilizados? 

Relacionar com a observação. 

4.18 Existem áreas no espaço exterior que não sejam utilizadas? Se 

sim, porquê? 

4.19  Existem áreas “proibidas” ou de acesso reservado (e.g. 

necessidade de autorização ou supervisão do adulto)? 

Documentos orientadores e relação com as famílias  

4.20 O brincar nos espaços exteriores está previsto nos projetos, 

planos educativos e/ ou regulamento interno? Se sim, de que 

forma? 

 

4.21  Qual é a opinião dos pais em relação à utilização do espaço 

exterior (e.g. preocupações com a sujidade ou segurança)? 
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4.22 Existe uma preocupação em partilhar e envolver as famílias na 

vivência do espaço exterior? Se sim, de que forma? 

4.23 A nível institucional, o que é que é feito para divulgar a 

importância do brincar no exterior junto de famílias e outros 

elementos da comunidade? 

4.24  O espaço exterior é ou pode ser utilizado por elementos da 

comunidade? 

4.25 Que conhecimento possui sobre a forma como os espaços 

exteriores são previstos nos normativos, recomendações e 

documentos de orientação pedagógica? 
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GO-EXTERIOR: Grelha de observação dos espaços exteriores 

Versão final (após recolha de dados) 

 

Indicações para administração da grelha 

O GO-Exterior envolve a observação direta de um grupo/turma de crianças e do(a) educador(a) responsável, 
durante o tempo passado no espaço exterior do contexto educativo (duração mínima de 30 minutos). 

A observação deve ser feita em função de três grandes domínios (características globais, características 
específicas e oportunidades de utilização) e complementada pela realização de uma entrevista com o(a) 
educador(a) responsável. A entrevista deve ser realizada após a observação ou, se possível, numa data 
próxima à recolha dos dados. 

Cada item deve ser cotado em função da seguinte escala qualitativa: 

0 – Não se verifica 

1 – Verifica-se parcialmente 

2 – Verifica-se 

Sempre que um item for cotado com o nível 1 (Verifica-se parcialmente), importa fornecer informação 
adicional que permita compreender a classificação atribuída. 

Para facilitar a caracterização do espaço exterior poderá ser útil recolher algumas fotografias do espaço, 
que permitam compreender melhor a cotação efetuada. 
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Folha de identificação 

Instituição Data da observação       ___/__/___ 

Espaços observados (averiguar qual é o mais utilizado pelas crianças): 
 

Nº crianças que 
frequentam a 
instituição (especificar 
idades) 

Nº crianças que integram o 
grupo/turma observado 
(especificar idades) 

Faixa etária 
das crianças 
observadas 
 

Nº crianças do 
grupo/turma no 
exterior no dia da 
observação 
 

Nº de 
adultos 
com o 
grupo 
observado 

Nº total de 
crianças no 
exterior no dia 
da observação 
(diferentes 
grupos) 

Nº total de adultos no exterior 
no dia da observação 
(diferentes grupos) 
 

       

Condições atmosféricas no dia da observação  

Hora de início da observação 
Equivale ao início da utilização do espaço pelas 
crianças? 

 

Hora de fim da observação 
Equivale ao fim da utilização do espaço pelas 
crianças? 
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Domínio 1: Características globais 
Classificação Notas 
0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 

1.1 O espaço de brincar no exterior possui um aspeto cuidado e seguro 

(e.g. delimitações físicas bem definidas e em boas condições; 

separação da zona de circulação automóvel; ausência de lixo). 

  

1.2 No acesso à zona de brincar no exterior existe um espaço de 

transição (vestíbulo ou telheiro), onde podem ser realizadas 

atividades de preparação das crianças (e.g. vestir casacos e calçar 

galochas) ou brincadeiras mais resguardadas. 

  

Se existir uma área de transição, assinalar as suas características: 

- Possui um espaço para sentar  

- Possui zonas de arrumação   

- Crianças podem aceder a este espaço de forma autónoma  

1.3 A sala de atividades pertencente ao grupo observado possui acesso 

direto à zona de brincar no exterior ou a um espaço de transição. 

  

1.4 O espaço exterior apresenta diferentes superfícies. 

Para cotar “verifica-se” é necessário assinalar quatro ou mais dos seguintes 

subitens. Para cotar “verifica-se parcialmente” é necessário assinalar pelo menos 

três dos seguintes subitens.  

 Calcular as áreas das diferentes superfícies. 

- Piso de borracha  

- Areia  

- Erva  

- Gravilha  

- Casca de pinheiro  

- Cimento  

Nota sobre cotação: Cotar 1 se existir um possível espaço de 

transição, mas que aparentemente não é utilizado como tal.  

Nota sobre cotação: Considerar apenas as superfícies dos espaços que 

são utilizados pelas crianças. 

Cálculo das áreas não se revelou possível. 
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- Relva  

- Solo  

- Outros  

1.5 O espaço exterior apresenta variações no relevo. Para cotar 

“verifica-se” é necessário assinalar três ou mais dos seguintes 

subitens. Para cotar “verifica-se parcialmente” é necessário 

assinalar pelo menos dois dos seguintes subitens. 

  

- Áreas planas   

- Montes   

- Declives/rampas   

- Socalcos/degraus   

- Buracos   

- Túneis   

1.6 O espaço exterior possui áreas que oferecem proteção em 

situações de sol e/ou chuva (e.g. toldos, telheiros, pérgulas, 

árvores). 

  

1.7 O espaço exterior possui uma dimensão aproximada de _____ m2. 

Número de crianças que usualmente utilizam o espaço em simultâneo. _____ 

 

Classificação: 0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 
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Domínio 2: Características específicas 

Espaços e estruturas Classificação Notas 

0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 
2.1 O espaço exterior possui estruturas fixas ou semifixas, relacionadas com 

diferentes tipos de brincar. 

Para cotar “verifica-se” é necessário assinalar quatro ou mais dos seguintes subitens. Para 

cotar “verifica-se parcialmente” é necessário assinalar pelo menos três dos seguintes 

subitens. 

 Explicitar número e qualidade dos equipamentos 

Os equipamentos multifunções devem ser cotadas em função das diferentes partes que 

os compõem. 

- Escorrega  

- Baloiço  

- Esconderijo  

- Palco  

- Estrutura para trepar  

- Túnel  

- Estrutura musical  

- Barras  

- Rampas  

- Bancos  

- Mesa  

- Quadro  

- Casinha  

- Outras  

2.2 O espaço contém zonas de brincar que incluem elementos naturais.   

Para cotar “verifica-se” é necessário assinalar quatro ou mais dos seguintes subitens. 

 Descrever dimensão aproximada das zonas existentes. 

Para pontuar, as zonas de areia, terra e água devem ter carácter permanente. 
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Para cotar “verifica-se parcialmente” é necessário assinalar pelo menos três dos 

seguintes subitens. 

 - Zona de areia  

- Zona de terra  

- Zona de água  

- Arbustos, flores ou hortícolas  

- Árvores (pelo menos duas)  

- Animais (e.g. jardim de borboletas, terrário, casas de pássaros, 

bebedouros/comedouros para pássaros, galinheiro, coelheira) 

 

- Outros  

2.3 Uma área grande, sem obstáculos, está disponível para atividades em 

grande grupo, como corridas, dança, jogos de grupo, etc. 

 Para avaliar a dimensão do espaço imaginar 20 crianças em idade pré-escolar/creche 

de mãos dadas, num círculo. 

2.4 As áreas de circulação são amplas e oferecem condições para a 

utilização de brinquedos com rodas. 

  

Materiais e objetos soltos 
Classificação Notas 

0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 

2.5 Estão disponíveis objetos soltos em quantidade e em qualidade para as 

crianças utilizarem. Para cotar “verifica-se” é necessário assinalar cinco ou mais dos 

seguintes subitens. Para cotar “verifica-se parcialmente” é necessário assinalar pelo 

menos quatro dos seguintes subitens. 

 Item a ser aprofundado na entrevista, ponto 4.15. 

Os materiais observados podem ter um carácter permanente ou ocasional. 

 

 

- Blocos  

- Mangueiras/tubos  

- Panos ou pedaços de tecido  

Refletir sobre a pertinência de se dividir o item 2.4 em dois, 

considerando a situação frequente em que não existem áreas de 

circulação, mas o espaço permite a utilização de brinquedos com 

rodas.  
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- Cordas  

- Brinquedos de areia  

- Brinquedos de água  

- Bolas   

- Arcos  

- Recipientes variados (diferentes tamanhos e características)  

- Pneus  

- Carrinhos de mão  

- Triciclos/Bicicletas  

- Instrumentos de medida (e.g. réguas, fitas métricas, termómetro, 

pluviómetro) 

 

- Lupa  

- Catálogo/ grelhas de observação de animais e plantas  

- Materiais de escrita/desenho (e.g. canetas, giz, tintas, barro, papel)  

- Instrumentos musicais  

- Outros  

2.6 Estão disponíveis materiais naturais em quantidade e em qualidade 

para as crianças utilizarem. Para cotar “verifica-se” é necessário assinalar cinco 

ou mais dos seguintes subitens. Para cotar “verifica-se parcialmente” é necessário 

assinalar pelo menos quatro dos seguintes subitens. 

 Item a ser aprofundado na entrevista, ponto 4.15. 

Os materiais observados podem ter um carácter permanente ou ocasional. 

- Paus  

- Água  

- Areia  
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- Folhas  

- Conchas  

- Rochas  

- Solo  

- Pedaços de madeira  

- Bolotas  

- Pinhas  

- Frutos  

- Outros  

Classificação: 0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 
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Domínio 3: Oportunidades de utilização 
Classificação Notas 

0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 

3.1 As crianças movimentam-se livremente entre diferentes espaços (e.g. 

transitam entre o interior e o exterior), existindo a possibilidade de 

separação do grupo e o afastamento do adulto. 

  

3.2 As crianças têm liberdade para escolher o que querem fazer, distribuindo-

se pelo espaço e iniciando atividades de forma autónoma. 

 Identificar os espaços que reúnem um maior número de crianças. 

3.3 Os espaços de arrumação para os objetos de exterior são funcionais.  Pedir para ver o espaço de arrumação. 

3.4 Os diferentes recursos de exterior estão acessíveis às crianças.   

3.5 A organização do espaço sugere possibilidades de ação relacionadas com 

diferentes áreas de aprendizagem (e.g. expressão motora, comunicação e 

linguagem, expressões artísticas, conhecimento do mundo). 

  

3.6 O espaço oferece desafios com níveis de dificuldade distintos, adequados 

ao nível de desenvolvimento das crianças, criando assim oportunidades 

para o confronto com o risco (e.g.  zonas para trepar altas e baixas; triciclos 

com e sem pedais). 

 Identificar os desafios existentes. 

Classificação: 0 – Não se verifica; 1 – Verifica-se parcialmente; 2 – Verifica-se 

Reformulação item 3.2: “As crianças iniciam atividades 

de forma autónoma.”  
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Domínio 4: Entrevista ao Educador 

Práticas de utilização e ação do adulto Notas 

4.1 Com que frequência é que as crianças vão ao espaço exterior e 

por quanto tempo? 

Pedir para quantificar tanto quanto possível. 

4.2 Quanto tempo é que normalmente demora a preparar e a 

arrumar o espaço exterior? 

4.3 O que é que pode facilitar ou dificultar a ida para o exterior? 

4.4 Como é percebido o tempo passado no exterior (tempo de 

recreio)? Como é que se diferencia do que acontece na sala? 

4.5 O que pensa sobre o potencial dos espaços exteriores em 

contextos educativos? Que influência podem ter para o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças? 

4.6 Como é que planeia e organiza o espaço? Considerando que se 

trata de uma área comum a diferentes grupos, existe uma 

prática implementada de discussão e reflexão em equipa, com 

vista a planear a organização do espaço? Que desafios resultam 

dessa partilha do espaço? 

4.7 As crianças possuem vestuário e equipamento adequado a 

diferentes condições atmosféricas (no Verão têm chapéus, 

protetor solar e garrafas de água, no Inverno têm gorros, 

galochas e fatos impermeáveis)? 
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4.8 Quais são as principais brincadeiras e interesses das crianças no 

espaço exterior? São desenvolvidas iniciativas para potenciar 

ou alargar esse tipo de atividades? Se sim, de que tipo? 

4.9 O que é que é feito no sentido de estabelecer uma articulação 

entre o interior e o exterior (e.g. livre circulação de crianças)? 

4.10 Quando está com as crianças lá fora, qual é o seu papel? 

Como descreve a sua intervenção? 

Possíveis questões adicionais: 

- Como é que se sente no espaço exterior? 

- Gosta de estar no exterior com as crianças? 

- Sente-se desconfortável e receoso/a com a possibilidade de 

acidente? 

- Sente-se relaxado, utilizando aquele momento como intervalo 

para si? 

- Estimula as crianças a assumir riscos e desafios? 

- Envolve-se no brincar das crianças? 

4.11 Que apreciação faz do seu espaço exterior? O que é que mais 

gosta? O que é que gostaria de alterar e como? 

4.12 Costuma sair do espaço exterior da instituição com as crianças 

e explorar outros contextos próximos? Se sim, onde? No último 

mês quantas vezes sucedeu? Diria que se trata de uma prática 

frequente? Como planeia essa saída? 
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Manutenção do espaço  

4.13 Quem é que trata da manutenção do espaço?  

4.14 Quais são as principais exigências/dificuldades de manutenção 

(e.g. atos de vandalismo, contaminação por animais)?  

4.15  A instituição recebe algum apoio para a manutenção do 

espaço por parte de outra entidade (e.g. Junta de Freguesia)?  

4.16 As crianças são envolvidas em tarefas relacionadas com o 

cuidar do espaço (e.g. regar, plantar, arrumar). Se sim, de que 

forma? 

4.17  Que tipo de materiais é que podem ser utilizados pelas 

crianças no espaço exterior? Com que frequência são 

disponibilizados? 

Relacionar com a observação. 

4.18 Existem áreas no espaço exterior que não sejam utilizadas? Se 

sim, porquê? 

4.19  Existem áreas “proibidas” ou de acesso reservado (e.g. 

necessidade de autorização ou supervisão do adulto)? 

Documentos orientadores e relação com as famílias  

4.20 O brincar nos espaços exteriores está previsto nos projetos, 

planos educativos e/ ou regulamento interno? Se sim, de que 

forma? 

 

4.21  Qual é a opinião dos pais em relação à utilização do espaço 

exterior (e.g. preocupações com a sujidade ou segurança)? 
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4.22 Existe uma preocupação em partilhar e envolver as famílias na 

vivência do espaço exterior? Se sim, de que forma? 

4.23 A nível institucional, o que é que é feito para divulgar a 

importância do brincar no exterior junto de famílias e outros 

elementos da comunidade? 

4.24  O espaço exterior é ou pode ser utilizado por elementos da 

comunidade? 

4.25 Que conhecimento possui sobre a forma como os espaços 

exteriores são previstos nos normativos, recomendações e 

documentos de orientação pedagógica? 

 

 



 

 

Anexo 4 

Consentimento informado obtido junto dos profissionais do Estudo A 

 

No âmbito do programa doutoral em Educação, ramo de Administração e Políticas 

Educativas, do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, 

encontra-se em desenvolvimento a investigação de doutoramento de Maria Gabriela 

Castro Portugal Granja Bento, sob a orientação do Professor Doutor Jorge Adelino 

Costa, intitulada “Espaços exteriores e organização pedagógica em contextos de 

educação de infância – políticas, projetos e práticas em análise”.  

Entre outros aspetos, esta investigação visa analisar o modo como os espaços 

exteriores são pensados e vividos num conjunto de contextos de educação de 

infância portugueses.  

 

Assim, pretende-se realizar uma entrevista a profissionais em exercício de funções em 

jardim de infância ou creche, que será gravada em formato áudio para facilitar a recolha 

e tratamento dos dados. A sua participação é inteiramente voluntária e anónima. Todas 

as informações partilhadas serão mantidas confidenciais, sendo apenas utilizadas para 

fins relacionados com esta investigação. 

 

Caso concorde com estas condições e aceite participar, pedimos que assine em baixo. 

Muito obrigada pela sua atenção. 

 

A/o participante 

 

_______________________ 

 

 

A doutoranda 

_______________________ 

 

 

__/__/__ 
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Análise detalhada dos dados obtidos no GO-Exterior 

 

Tabela 1 - Dados obtidos nos 12 CEI observados com o GO-Exterior 

Domínios Itens  
0 - Não se 
verifica 

1 - Verifica-se 
parcialmente 

2 - Verifica-se 
  Aspetos 

positivos 

D
o
m

ín
io

 1
: 

C
a

ra
c
te

rí
s
ti
c
a

s
 g

lo
b

a
is

 

1.1 3 2 7  Fragilidades 

1.2 6 6 0 

 Elementos 
mais 
frequentes 

Sentar 10 0 2  

Arrumação 11 0 1 

Acesso autónomo 9 3 0 

1.3 8 1 3 

1.4 2 5 5 

Piso de borracha 5 0 7 

Areia 11 0 1 

Erva 4 0 8 

Gravilha 11 0 1 

Casca de pinheiro 10 2 0 

Cimento 1 0 11 

Solo 9 1 2 

Relva 8 0 4 

Outro 8 0 
4 (empedrado, azulejo e 

areão) 

1.5 6 2 4 

Áreas planas 1 0 11 

Montes 11 0 1 

Desníveis/rampas 6 0 6 

Socalcos/degraus 7 0 5 

Buracos 12 0 0 

Túneis 12 0 0 

1.6 0 5 7 

D
o
m

ín
io

 2
: 

C
a

ra
c
te

rí
s
ti
c
a

s
 e

s
p

e
c
íf
ic

a
s
 

2.1 3 1 8 

Escorrega 2 0 10 

Baloiço 5 0 7 

Esconderijo 9 0 3 

Palco 10 0 2 

Estrutura para 
trepar 8 0 4 

Túnel 11 0 1 

Estrutura musical 12 0 0 

Barras 9 0 3 

Rampas 12 0 0 

Bancos 6 0 6 

Mesa 8 0 4 

Quadro 11 0 1 

Casa 7 0 5 

Outras 4 0 
8 (tabelas de basquete e 

balizas de futebol, jogo da 
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macaca/galo pintado no 
chão, matraquilhos) 

2.2 7 3 2 

Zona areia 10 0 2 

Zona terra 7 0 5 

Zona água 8 1 3 

Arbustos, flores ou 
hortícolas 3 1 8 

Árvores 1 1 10 

Animais 9 0 3 

Outros 12 0 0 

2.3 1 0 11 

2.4 2 5 5 

2.5 8 0 4 

Blocos 9 0 3 

Mangueiras/tubos 12 0 0 

Panos/ tecidos 11 0 1 

Cordas 9 0 3 

Brinquedos areia 9 0 3 

Brinquedos água 12 0 0 

Bolas 6 0 6 

Arcos 9 0 3 

Recipientes 
variados 11 0 1 

Pneus 10 0 2 

Carrinhos de mão 12 0 0 

Triciclos/Bicicletas 5 0 7 

Instrumentos de 
medida 12 0 0 

Lupa 12 0 0 

Grelhas 
observação 12 0 0 

Materiais 
escrita/desenho 10 0 2 

Instrumentos 
musicais 12 0 0 

Outros 7 0 
5 (andas, pinos, 

carrinhos) 

2.6 11 1 0 

Paus 10 1 1 

Água 12 0 0 

Areia 8 1 3 

Folhas 7 2 3 

Conchas 12 0 0 

Rochas 11 0 1 

Solo 11 0 1 

Pedaços de 
madeira 12 0 0 

Bolotas 12 0 0 

Pinhas 11 0 1 

Frutos 12 0 0 
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Outros 11 0 1 (casca de pinheiro) 

D
o

m
ín

io
 3

: 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e
s
 d

e
 

u
ti
liz

a
ç
ã

o
 

3.1 9 3 0 

3.2 1 7 4 

3.3 6 1 5 

3.4 9 2 1 

3.5 8 1 3 

3.6 8 3 1 
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Figura 1 – Dados obtidos nos 12 CEI analisados com o GO-Exterior – Características globais 

1.1 O espaço de brincar no exterior possui um aspeto cuidado e seguro (e.g. 

delimitações físicas bem definidas e em boas condições; separação da zona de 

circulação automóvel; ausência de lixo). 

1.2 No acesso à zona de brincar no exterior existe um espaço de transição (vestíbulo 

ou telheiro), onde podem ser realizadas atividades de preparação das crianças 

(e.g. vestir casacos e calçar galochas) ou brincadeiras mais resguardadas. 

1.3 A sala de atividades pertencente ao grupo observado possui acesso direto à zona 

de brincar no exterior ou a um espaço de transição. 

1.4 O espaço exterior apresenta diferentes superfícies. 

1.5 O espaço exterior apresenta variações no relevo. 

1.6 O espaço exterior possui áreas que oferecem proteção em situações de sol e/ou 

chuva (e.g. toldos, telheiros, pérgulas, árvores). 
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Figura 2 – Dados obtidos nos 12 CEI analisados com o GO-Exterior – Estruturas fixas ou semi-fixas 

2.1 O espaço exterior possui estruturas fixas ou semifixas, relacionadas com diferentes tipos 

de brincar. 
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Figura 3 – Dados obtidos nos 12 CEI analisados com o GO-Exterior – Zonas de brincar 

2.2 O espaço contém zonas de brincar que incluem elementos naturais. 

2.3 Uma área grande, sem obstáculos, está disponível para atividades em 

grande grupo, como corridas, dança, jogos de grupo, etc. 

2.4 As áreas de circulação são amplas e oferecem condições para a utilização 

de brinquedos com rodas. 
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Figura 4 – Dados obtidos nos 12 CEI analisados com o GO-Exterior – Materiais soltos 

2.5 Estão disponíveis objetos soltos em quantidade e em qualidade para as crianças 

utilizarem. 

 

 

Figura 5 – Dados obtidos nos 12 CEI analisados com o GO-Exterior – Materiais naturais 

2.6 Estão disponíveis materiais naturais em quantidade e em qualidade para as 

crianças utilizarem. 
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Figura 6 – Dados obtidos nos 12 CEI analisados com o GO-Exterior – Oportunidades de utilização 

3.1 As crianças movimentam-se livremente entre diferentes espaços (e.g. transitam entre o 

interior e o exterior), existindo a possibilidade de separação do grupo e o afastamento do 

adulto. 

3.2 As crianças têm liberdade para escolher o que querem fazer, distribuindo-se pelo espaço 

e iniciando atividades de forma autónoma. 

3.3 Os espaços de arrumação para os objetos de exterior são funcionais. 

3.4 Os diferentes recursos de exterior estão acessíveis às crianças. 

3.5 A organização do espaço sugere possibilidades de ação relacionadas com diferentes áreas 

de aprendizagem (e.g. expressão motora, comunicação e linguagem, expressões artísticas, 

conhecimento do mundo). 

3.6 O espaço oferece desafios com níveis de dificuldade distintos, adequados ao nível de 

desenvolvimento das crianças, criando assim oportunidades para o confronto com o risco 

(e.g.  zonas para trepar altas e baixas; triciclos com e sem pedais). 

 



 Anexo 6 

Análise detalhada dos discursos sobre as práticas educativas ao ar livre 

 

Legenda: 

 Discurso indicador de práticas valorizadoras do exterior (Cenário 3) 

 Discurso indicador de práticas focadas no interior (Cenário 4) 

 
IR1 

Valorização do brincar 

ao ar livre 

A educadora considera que o brincar no exterior é importante para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 

Na sua perspetiva, o exterior permite “exteriorizar energias”, aprender através de experiências concretas (“Lá fora 

também podemos usar a natureza para ajudar a aprender certas noções”) e interagir com o outro de forma 

diferenciada – “... acho que ajuda muito a incutir valores, a aceitação do outro, acho que é no exterior e não na sala, 

às vezes”; “Acho que quanto mais brincarem uns com os outros lá fora, melhor se relacionam”. No seu discurso, 

destacam-se as oportunidades vividas no espaço exterior para o estabelecimento de relações mais próximas entre 

adultos e crianças (“Há certas coisas que fazemos lá fora com eles que nos fazem sentir mais próximas deles, mais 

do que na sala”). 

Documentos 

normativos e de 

orientação pedagógica 

Sobre os documentos normativos e de orientação pedagógica, a educadora afirma não ter conhecimento de como é 

que os espaços exteriores estão previstos.  

Ação do adulto O espaço exterior é descrito como sendo um ambiente menos controlado pelo adulto, onde a educadora não 

assume tão frequentemente uma preocupação em intervir com intencionalidade pedagógica: “Às vezes há atividades 

em que vamos mesmo lá fora por causa de algum motivo. Mas, normalmente, é para eles extravasarem energias e 

atuarem consoante aquilo que querem fazer”. 



 Anexo 6 

A educadora refere que se envolve no brincar, desfrutando de oportunidades para interagir com as crianças de forma 

diferenciada. Na sua perspetiva, não está “só a supervisionar”, mostrando uma faceta diferente de si, mais brincalhona 

e divertida, que normalmente não evidencia na sala de atividades - “Muitas vezes, no jogo do lobo mau, sou eu o lobo 

e eles adoram ver-me. Já sou quarentona e gosto! Temos uma relação diferente, lá está. (...). As brincadeiras são 

diferentes. Lá fora, também levamos às cavalitas, coisa que não fazemos na sala”. No exterior, considera que dá mais 

liberdade às crianças e que estimula o confronto com desafios – “Na sala temos mais regras e lá fora somos mais 

permissivas, se calhar...”. Refere também que estimula as crianças a enfrentarem desafios, procurando que estas 

superem obstáculos ou medos relacionados com o espaço. 

Formato de utilização 

do espaço 

O tempo passado ao ar livre é percebido como um intervalo ou como um complemento da oferta educativa, não se 

perspetivando o interior e o exterior como espaços de importância equiparada. As idas ao exterior ocorrem por 

períodos de tempo relativamente curtos (20 minutos), de manhã e à tarde, apenas em dias com condições 

atmosféricas favoráveis. As crianças não têm equipamento adequado para lidar com situações mais adversas, como 

chuva ou frio (e.g. galochas, fatos impermeáveis). 

A áreas que podem ser utilizadas durante o brincar ao ar livre são determinadas pelo adulto que, muitas vezes, não 

permite a utilização plena do espaço existente por motivos predominantemente relacionados com a vigilância e o 

controlo de todas as crianças. Por exemplo, não é permitida a utilização simultânea do espaço por crianças de creche 

e de jardim de infância, estabelecendo-se limites que separam as áreas utilizadas pelos grupos - “Quando os dois 

grupos vão ao mesmo tempo lá fora, às vezes acontece, às vezes não, é que os mais velhos sabem que há um limite, 

que o recreio está dividido. Se não, não se consegue, as auxiliares não conseguem ter noção de quem é o grupo. Os 

chapeuzinhos são iguais, os bibes são iguais, então há um limite”. 
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Articulação interior-

exterior 

Assume-se a existência de um corte entre as dinâmicas de interior e exterior, ainda que se considerem algumas 

atividades, de carácter pontual, que promovem a articulação entre espaços (e.g. pesquisa de animais no exterior).  

Transformação e 

melhoria do espaço 

A educadora refere a realização de iniciativas pontuais para alargar ou expandir os interesses que as crianças 

manifestam durante o brincar no exterior – “Às vezes, não é sempre, mas de vez em quando sim... houve um ano 

(no ano passado), que introduzimos os arcos porque uma criança trouxe e as outras gostavam muito e começavam 

a rodar”. No entanto, não existe uma prática de reflexão e intervenção consistente em relação ao espaço exterior, 

quer por iniciativa individual ou entre a equipa, introduzindo-se apenas alguns objetos de motricidade durante o 

tempo passado no exterior. 

A manutenção do espaço é realizada pelos profissionais da instituição e as crianças são pontualmente envolvidas em 

algumas tarefas. O espaço é avaliado positivamente pela educadora, destacando a zona de relva e o parque como 

importantes mais valias. Contudo, a educadora refere que gostaria de ter mais áreas com sombra, para que fosse 

possível usufruir durante mais tempo do espaço nos dias de muito calor. Não se verificam problemas relacionados 

com a segurança ou higiene do espaço. 

Envolvimento das 

famílias 

As famílias mostram-se cooperantes e satisfeitas com as experiências de brincar ao ar livre, usufruindo do espaço 

com os seus filhos nos momentos de final de dia. Todavia, não existe uma preocupação consistente de envolver e 

sensibilizar os pais para a importância do brincar no exterior. 

Envolvimento da 

comunidade 

As visitas à comunidade constituem-se como uma dimensão forte da ação educativa desenvolvida, sendo frequente 

(uma vez por semana) realizarem-se saídas com as crianças, em que se proporcionam momentos de interação e 

contacto com vizinhos, serviços locais e iniciativas sociais e culturais. 

A comunidade não utiliza os espaços exteriores da instituição. 
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IR2 

Valorização do brincar 

ao ar livre 

A educadora considera que o espaço exterior permite a concretização de áreas de conteúdo previstas nas OCEPE – 

“Temos várias áreas de conteúdo das novas orientações curriculares, acabamos por fazer um pouco de tudo, desde 

o drama, desde a matemática, todas as áreas são trabalhadas em contexto exterior”. Sem entrar em explicações 

detalhadas, são feitas referências ao desenvolvimento motor e cognitivo, destacando-se a possibilidade de contactar 

com a Natureza como a principal singularidade do exterior. 

Documentos 

normativos e de 

orientação pedagógica 

A educadora não tem conhecimento de como é que os espaços exteriores estão previstos em documentos 

normativos e de orientação pedagógica, incluindo as OCEPE. 

Ação do adulto Durante o brincar ao ar livre, a educadora considera que é participativa, envolvendo-se nas atividades das crianças. 

Contudo, demonstra uma grande preocupação com possíveis acidentes, referindo que se sente mais vigilante e 

receosa durante o tempo passado no exterior – “As brincadeiras deles, por vezes, fazem com que se magoem e 

estou sempre a tentar ‘não faças isso porque te podes magoar’”. Ainda que refira que dá primazia ao exterior, desde 

que existam adultos em número suficiente para garantir a supervisão das crianças, percebe o espaço interior como 

um ambiente mais controlado e seguro. A promoção de desafios e a livre movimentação das crianças no espaço 

parece ser muito condicionada pela baixa tolerância ao risco manifestada pela educadora – “Eles correm em grande 

dimensão, mas eles próprios têm de estar alerta que não é correr assim, em frente, também têm de ter cuidado se 

há algum obstáculo que os possa impedir de estarem tão à vontade. (...) A rampa da garagem, por exemplo, não é 

utilizada porque aquilo tem uma inclinação muito íngreme e as crianças podem cair”. 

Formato de utilização 

do espaço 

A educadora refere que o espaço exterior é utilizado diariamente, durante o período da manhã e da tarde, durante 

uma hora, aproximadamente. O tempo passado no exterior é entendido como parte integrante da componente 
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pedagógica. As idas para o exterior não acontecem se estiver a chover, muito frio ou algumas crianças doentes. A 

educadora refere que, em boas condições atmosféricas, “todos os dias há saídas lá para fora. Não só aqui, como no 

exterior, fora da instituição. É privilegiado o ar livre para as crianças”. 

As crianças não têm equipamento adequado para lidar com dias de chuva (e.g. galochas, fatos impermeáveis). 

A utilização do espaço não acontece num formato livre, em que as crianças podem tirar partido de diferentes zonas 

existentes no espaço. É o adulto que toma a iniciativa de ir para o exterior, envolvendo todas as crianças do grupo e 

definindo onde é que se pode brincar. Caso a relva esteja molhada, por exemplo, as crianças não podem pisar esta 

superfície, ficando circunscritas às zonas de cimento – “Quando a relva está molhada, eles calcam e sujam-se todos, 

por isso, normalmente, nós estabelecemos regras e eles cumprem as regras, como viu”. 

Articulação interior-

exterior 

Na perspetiva da educadora, o interior e o exterior funcionam como espaços que se completam – “Estão interligados 

porque são trabalhadas questões que são pedagógicas”. 

No entanto, a circulação de crianças entre o interior e o exterior ou o acesso autónomo aos materiais de brincar não 

é facilitada, uma vez que se considera necessário garantir que as crianças não sofrem acidentes quando estão fora 

da supervisão do adulto – “Tentamos que isso aconteça e, por exemplo, quando há crianças que querem vir à casa 

de banho, vai sempre um adulto a acompanhá-las à casa de banho, de forma a não haver perigos para elas. Escada 

acima, escada abaixo, temos sempre de estar atentos. Eu faço isso constantemente porque tenho receio que eles 

saltem e caiam, obviamente. Evitar os perigos, evitar os acidentes”. 

Transformação e 

melhoria do espaço 

 A intervenção no espaço exterior é feita através da auscultação do grupo e de processos de avaliação realizados pela 

educadora, em que se exploram os interesses das crianças e identificam áreas em que é necessário melhorar.  Este 

processo de planeamento envolve também uma coordenação com a restante equipa de educadoras, organizando-se, 

em conjunto, a oferta educativa proporcionada. Os espaços para o trabalho em equipa ocorrem em momentos formais 
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e informais, sendo o seu impacte percebido de forma positiva pela educadora – “Muitas vezes aproveitamos até a hora 

de almoço para planear, como temos mais ou menos os mesmos horários de almoço, planeamos e depois no horário 

de gabinete também o fazemos”. Apesar de estar globalmente satisfeita com o espaço exterior existente e com o 

trabalho desenvolvido, a educadora refere que gostaria que existisse um parque infantil na instituição. 

No que se refere à manutenção do exterior, existe um elemento da instituição responsável pela sua limpeza e serviços 

mais específicos, como cortar a relva, estão contratualizados com uma empresa. Segundo a educadora, as crianças 

também são envolvidas em tarefas relacionadas com o cuidar do espaço. 

Envolvimento das 

famílias 

As famílias mostram-se satisfeitas com o trabalho desenvolvido no espaço exterior, contudo, não parece existir uma 

ação concertada, a nível institucional, para a sensibilização sobre a importância do brincar ao ar livre. A educadora 

considera que essa sensibilização é feita de forma indireta, pela utilização frequente do espaço exterior. 

Envolvimento da 

comunidade 

As saídas da instituição são frequentes (uma vez por semana) e podem realizar-se a pé ou de autocarro. As saídas 

são planeadas em função dos interesses das crianças e daquilo que é previsto no projeto pedagógico. 

A comunidade não utiliza os espaços exteriores da instituição. 

 
 
 
IR3  

Valorização do brincar 

ao ar livre 

A importância do brincar ao ar livre é sustentada pela necessidade de “extravasar um bocadinho as energias”. 

Durante estes momentos, a educadora considera que permite às crianças uma maior liberdade e autenticidade na 

forma de estar (“Eu acho que deixa-os ser crianças”). A educadora reflete sobre o papel das instituições de 

educação de infância na formação das crianças, considerando que a diminuição das experiências de brincar ao ar 

livre ocorre devido à necessidade de dar resposta às crescentes preocupações e pressões das famílias com a 
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segurança e a aquisição de competências académicas (“...os pais, hoje em dia, estão cada vez mais exigentes a 

nível de trabalhos de caderninhos, muito exigentes nesse aspeto. Há aquela ideia de que no jardim ou pré têm de 

saber os nomes, as letras, tipo uma primária”). Com uma abordagem saudosista, fundamenta o potencial de 

aprendizagem com base nas suas experiências de infância, referindo que antigamente as crianças aprendiam nas 

terras e não frequentavam infantários – “Hoje em dia, sinceramente, acho que os meninos são tratados um 

bocadinho numa redoma de vidro, se vão um bocadinho sujos ou molhados, “meu deus!”, e isso não existia antes. 

São mais formatados e o espaço exterior, o contactar com a Natureza, acho que faz parte de uma infância mais 

feliz”.  

Documentos 

normativos e de 

orientação pedagógica 

A educadora desconhece de que forma é que os espaços exteriores estão enquadrados nas OCEPE ou noutros 

documentos de suporte à prática educativa. 

Ação do adulto No entender da educadora, a maioria das pessoas considera que o papel do adulto no exterior se circunscreve a 

“vê-los brincar”, sendo que “para isso não precisavam de tirar nenhum curso”. Apesar de referir que não concorda 

com esta visão, percebemos que o seu modo de atuação se alinha com esta perspetiva, já que considera ter mais 

responsabilidade educativa no interior. Durante o brincar ao ar livre, assume, predominantemente, uma atitude de 

supervisão e vigilância, procurando prevenir acidentes e garantir o bem-estar de todas as crianças. 

Formato de utilização 

do espaço 

A apresentação de argumentos frágeis e teoricamente pouco sustentados em relação à importância do espaço exterior 

articula-se com uma visão de intervalo em relação ao tempo passado ao ar livre que, regra geral, não está incluído 

nas 5 horas letivas previstas em educação pré-escolar – “Isto é assim, eles estão numa pré e têm de ter 5 horas 

letivas, não é? O Ministério da Educação assim o exige. Têm de ter 5 horas letivas. As outras horas são aproveitadas 

para isso, para essas atividades mais livres. (...) Há situações em que vamos fazer percursos pela Natureza, não 
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vamos só sair por sair, tem um objetivo. (...) O brincar ali no parque é que é uma hora livre. (...) Eu tenho de fazer ali 

um intervalo. Na escola, eles também fazem isso”. 

O tempo de intervalo decorre a meio da manhã e tem a duração aproximada de 30 minutos. Todavia, este não se 

realiza todos os dias (por semana, uma a duas vezes no inverno e três a quatro vezes no verão), podendo ser 

suprimido por outras atividades que estejam programas ou caso esteja mau tempo - “Nós aproveitamos, no jardim, 

como fazem nas escolas primárias. Só se houver alguma atividade, não é? Ou seja, depende também do ritmo das 

crianças nas atividades que hoje são exigidas, às vezes. Mas aproveitamos sempre o intervalinho, a meio da manhã”. 

Quando a educadora decide que é o momento de intervalo, todas as crianças são abrangidas, mas o acesso autónomo 

aos materiais de brincar não é permitido. 

As crianças não possuem vestuário adequado para brincar no exterior em dias de frio ou chuva. Quando a educadora 

necessita que as crianças venham equipadas de uma forma específica tem de fazer antecipadamente esse pedido 

aos pais . 

Articulação interior-

exterior 

Na perspetiva da educadora, o espaço interior constitui-se como um ambiente mais controlado pelo adulto, onde se 

promovem aprendizagens efetivas – “Na sua perspetiva, no exterior, as áreas de conteúdo não são tão trabalhadas? 

Acabam até por ser trabalhadas no exterior, mas eu não vou estar... são brincadeiras espontâneas que eles têm, 

extravasar um bocadinho as energias”. Neste sentido, o interior é referido como um ambiente em que o adulto tem um 

maior domínio, enquanto no exterior é dada uma maior margem de decisão à criança. Entre estes ambientes verifica-

se um corte no tipo de atividades e dinâmicas desenvolvidas, sendo que apenas pontualmente são criadas 

oportunidades de articulação, tendencionalmente organizadas no sentido de transportar elementos ou atividades da 

sala para o recreio: “Quando começa o tempo quentinho, transportamos um bocadinho do que está na sala lá para 

fora. Por exemplo, a mesa e as pinturas”. 
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Transformação e 

melhoria do espaço 

Ao reconhecer que a responsabilidade educativa se foca no interior, a educadora afirma não realizar qualquer 

planificação relacionada com o brincar ao ar livre – “Normalmente, nós vamos para o exterior e eu não programo 

porque acho que eles já têm tantas programações para fazer, orientadas, e brincam livremente. (...) É o espaço que 

existe, as estruturas que existem e vão usufruir dele”. Todavia, possibilita que as crianças tomem a iniciativa de levar 

alguns brinquedos que trazem de casa ou objetos exterior, como bolas ou arcos. 

Em relação ao trabalho de equipa, não existe nenhuma dinâmica estabelecida para intervir e melhorar o espaço em 

função dos interesses e necessidades das crianças. Normalmente, as crianças de creche não usufruem do espaço 

em simultâneo com as crianças de jardim de infância.  

Caso fosse possível, a educadora refere que gostaria de ter mais equipamentos no exterior, com uma caixa de areia, 

um baloiço e uma casa para faz de conta. 

A manutenção está a cargo de uma empresa e não se têm verificado problemas com a segurança e limpeza do espaço. 

As crianças são pontualmente envolvidas em atividades de manutenção, como apanhar as folhas que caem da árvore. 

Envolvimento das 

famílias 

Apesar de não existir nenhuma preocupação em sensibilizar ou envolver as famílias no trabalho desenvolvido nos 

espaços exteriores, a educadora refere que os pais mostram-se apoiantes do brincar ao ar livre. Contudo, 

pontualmente, fazem comentários relacionados com a possibilidade de as crianças ficarem doentes quando brincam 

no exterior. Neste sentido, a educadora justifica o facto de não permitir a utilização do espaço pelas crianças no dia 

da observação com a necessidade de evitar possíveis queixas dos pais em relação à utilização do espaço num dia 

de chuva/vento.  

Envolvimento da 

comunidade 

As saídas da instituição são frequentes, envolvendo passeios a pé dentro da comunidade (uma a duas vezes por 

semana) e a participação em atividades promovidas pelo município (uma vez por semana). 

A comunidade não utiliza os espaços exteriores da instituição. 
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IE4  

Valorização do brincar 

ao ar livre 

Na perspetiva da educadora, brincar ao ar livre promove diferentes aprendizagens, que se tornam mais ricas e 

significativas pelo seu carácter prático, orientado para a realidade com que a criança interage – “Conseguimos 

aprender tudo lá fora, mas em liberdade. E todas as descobertas que nós possamos fazer dentro da sala não são 

tão ricas como ir ao exterior observar”. Através do confronto com os elementos naturais, as crianças são estimuladas 

a observar, colocar questões, trocar ideias e opiniões entre si, suscitando-se assim momentos de aprendizagem que 

podem ser suportados e maximizados pela ação do adulto – “É podermos observar, por exemplo, os cogumelos e 

sabermos que eles existem porque há fatores que influenciam o seu crescimento. E eles sabem que eles existem [os 

cogumelos] porque há humidade, por exemplo, porque na altura nós observámos isso e fomos ver. Ou melhor, 

porque vimos e depois viemos ver porque é que isso acontecia e conversámos sobre isso”. Ainda, a educadora 

considera que durante o brincar ao ar livre surgem oportunidades diferenciadas para a socialização e participação 

democrática, uma vez que as crianças manifestam uma maior disponibilidade para interagir entre si no exterior. 

Também entre crianças e adultos surgem oportunidades para uma maior aproximação e envolvimento no brincar. 

Documentos 

normativos e de 

orientação pedagógica 

A educadora considera ter um conhecimento superficial sobre a forma como o exterior está previsto em documentos 

normativos ou de orientação pedagógica. 

Ação do adulto Os adultos são percebidos como “parceiros de brincar”, que partilham com as crianças as descobertas que estas 

fazem. Também têm um papel na criação ou alargamento de oportunidades de aprendizagem, chamando a atenção 

para estímulos existentes no espaço – “Nós vamos sensibilizando, muitas vezes, para algumas realidades que 

vamos observando, que por vezes saem fora do horizonte, mas é um espaço em que eles nos procuram muito mais, 
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do que nós a eles”. O espaço exterior é sentido pela educadora como um ambiente potenciador de prazer, conforto e 

liberdade. 

Formato de utilização 

do espaço 

A educadora refere que utiliza o espaço exterior diariamente, desde que não esteja a chover e independentemente da 

estação do ano. Durante a manhã, as crianças podem passar cerca de 1h30m no exterior e, durante a tarde, cerca de 

1h. As idas ao exterior podem acontecer por iniciativa dos adultos ou das crianças, sendo dada prioridade ao brincar 

ao ar livre, em detrimento das atividades de sala: “Isso depende muito da predisposição deles, dos pedidos que eles 

fazem. Se me perguntam se vamos eu digo que sim porque não há nenhuma atividade de sala que condicione a nossa 

ida lá fora. Ou seja, se eu tiver alguma atividade na sala para concretizar, ela não é nunca prioritária. Ou seja, pode 

ser realizada amanhã, não há problema nenhum. Também não tem de ser urgente. Eu planifico as coisas com tempo 

para que nós possamos ir sempre lá fora, logo que eles manifestem essa vontade”. 

Para além do espaço da instituição (frequentado sobretudo no final do dia), as crianças utilizam dois terrenos privados, 

um parque infantil e um campo de jogos públicos. Um dos terrenos pertence à família de uma das crianças e, por ser 

relativamente distante (cerca de 25 minutos a pé), é utilizado de forma esporádica (uma vez por mês). O outro está 

integrado numa quinta vinícola e, pela sua proximidade (cerca de 10 minutos a pé), é utilizado com maior regularidade 

(uma a duas vezes por semana). Normalmente, a escolha do espaço a utilizar é feita pelas crianças.  

Na perspetiva da educadora, as crianças possuem vestuário adequado para brincar no exterior. Os pais têm a 

preocupação de enviar agasalhos que garantam o conforto das crianças (e.g. gorro). Em situações específicas, são 

tomadas medidas adicionais (e.g. pedir aos pais para enviarem galochas). 

Articulação interior-

exterior 

O interior é associado a um maior controlo e orientação por parte do adulto – “Naturalmente, quando nós estamos 

dentro da sala, por mais liberdade que nós lhes demos, eles estão sempre condicionados. Porque as atividades, 

mesmo que sejam do interesse deles, são dirigidas por nós. No espaço exterior, eu entendo que são eles que nos 
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dirigem a nós, adultos. (...) E no interior, por mais que nós digamos que são eles que mandam, isso aí é teoria. Na 

prática, o adulto é que é sempre o líder. Lá fora, acho que já não é bem assim”. No exterior, as crianças “lideram”, 

“correm sem restrição, gritam sem restrição, brincam com quem querem, porque eles é que escolhem”. 

É estabelecida uma articulação entre o interior e o exterior através da exploração de conteúdos que foram 

identificados durante o brincar ao ar livre. A educadora está atenta e receptiva àquilo que pode emergir, dando 

continuidade aos interesses das crianças dentro da sala - “Mas, partimos sempre daquilo que a natureza nos oferece 

e não condicionamos aquilo que ela dá com coisas que nós levemos. Esperamos o contrário, trazer coisas de lá 

para cá”. 

Transformação e 

melhoria do espaço 

Nas idas ao exterior, a educadora não planifica a sua intervenção, referindo que prefere focar-se nas descobertas das 

crianças – “De facto, é assim, não me preocupo muito com o que vou encontrar. Espero é que aquilo que eles 

encontram os modifique e eles possam modificar aquilo que encontram. Mas, de facto, não vou preparar nada”. 

O espaço exterior da instituição não é alvo de iniciativas de intervenção e melhoria, justificando-se esta situação com 

o facto de ser partilhado com outras respostas sociais e educativas – “Numa instituição que tem N respostas, desde 

idosos, a lar residencial, a CAT [centro de acolhimento temporário], aquele não é um espaço da infância, é um espaço 

institucional. Já pensámos algumas vezes sobre o que é que poderíamos fazer para alterar o espaço, mas é um 

espaço institucional, logo nós não podemos ou não devemos desorganizar um espaço para a nossa organização 

porque depois iria interferir com a sombra dos idosos, com… pronto. É um espaço comunitário, não é um espaço 

propriamente que nós possamos…”. 

A manutenção está a cargo de um funcionário da instituição, não se verificando problemas significativos relacionados 

com o cuidar do espaço. Por norma, as crianças não participam nestas atividades. 
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Envolvimento das 

famílias 

Com as famílias, verificam-se dinâmicas de colaboração em relação ao brincar no espaço exterior, sendo que um 

dos espaços utilizados pelo grupo pertence à família de uma das crianças. Os pais não colocam problemas 

relacionados com sujidade. A educadora tem a preocupação de fundamentar as suas ações no exterior nos 

momentos de reunião realizados no início do ano letivo. Todavia, a “nível institucional, como organização, não há da 

parte institucional uma sensibilização particular” para o brincar no exterior. 

Envolvimento da 

comunidade 

As crianças utilizam frequentemente espaços da comunidade e privados, como o parque infantil, o campo de jogos e 

os terrenos privados. 

A comunidade pode utilizar os espaços exteriores da instituição. 

 
 
IE5  

Valorização do brincar 

ao ar livre 

O espaço exterior é valorizado pela educadora como ambiente promotor de liberdade de movimentos, onde o 

controlo do adulto não é tão acentuado como na sala. Ainda que, na sala, as crianças também possam brincar 

livremente, “não podem correr, não podem exteriorizar tanto como no exterior”.  

Na perspetiva da educadora, os benefícios dos espaços exteriores relacionam-se, sobretudo, com as oportunidades 

para o desenvolvimento motor, cognitivo e sensorial. Considera que o exterior motiva as crianças e permite que 

estejam mais atentas, calmas e, consequentemente, disponíveis para aprender. Neste contexto, são identificados 

comportamentos diferenciados das crianças durante o brincar ao ar livre, no que se refere, por exemplo, ao 

cumprimento das regras – “Tenho o caso de algumas crianças que no interior não obedecem tanto a regras como no 

exterior. No exterior eles comportam-se de maneira diferente. (...) Eu acho que o exterior os acalma mais”. 
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Documentos 

normativos e de 

orientação pedagógica 

Sobre o enquadramento oferecido por documentos de orientação pedagógica e normativos legais, a educadora 

desconhece de que forma é que os espaços exteriores são pensados. 

Ação do adulto Durante o brincar ao ar livre, a educadora assume uma atitude de observação, ainda que também se possa envolver 

pontualmente no brincar das crianças – “Gosto muito de os observar para ver as atitudes deles. Até que nem interfiro 

muito quando há conflitos e coisas, deixo-os resolver por eles, não interfiro muito, só se for uma coisa mais 

complicada”. A informação que recolhe através da observação revela-se útil para a avaliação que faz das crianças, 

dos seus interesses e necessidades. Sente-se confortável no espaço exterior, ficando satisfeita ao perceber o bem-

estar das crianças. Todavia, considera que não estimula as crianças a enfrentar desafios, tendo receio de possíveis 

acidentes. 

Formato de utilização 

do espaço 

A utilização do espaço exterior é descrita como regular, mas não acontece diariamente. A ida para o exterior está 

fortemente dependente das condições atmosféricas, sendo que a educadora apenas sai com as crianças quando está 

sol, com o céu limpo – “Se estiver enevoado, por exemplo? Não, por aí não vou”. Numa semana em que esteja sempre 

sol, as crianças podem sair três ou quatro vezes, apenas durante o período da manhã e por um período aproximado 

de 30 minutos.  

As crianças não possuem vestuário e equipamento específico para brincar no exterior, utilizando a roupa que trazem 

de casa. 

Articulação interior-

exterior 

Na sala, foi introduzido um “baú dos tesouros”, onde as crianças podem colocar objetos que encontrem no espaço 

exterior. Ainda que esta iniciativa não tenha sido implementada pela educadora entrevistada, esta considera que se 

trata de uma dinâmica interessante, que permite articular interior e exterior e que responde aos interesses das 

crianças. Ainda, é permitido que as crianças circulem livremente entre o espaço da varanda e a sala. 
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A educadora refere que a observação que realiza no exterior permite adquirir informações úteis para avaliar o 

desenvolvimento das crianças, “tentar perceber os gostos, tentar perceber a maneira de ser, para depois, quando 

estiver no interior, ver e jogar um bocadinho com as crianças que tenho”. 

Transformação e 

melhoria do espaço 

Até à data da entrevista, a educadora ainda não tinha feito qualquer intervenção de melhoria do espaço. Todavia, 

considera que é importante introduzir mais elementos para as crianças brincarem ao ar livre. Tem previstas algumas 

intervenções de melhoria, que pretendem diversificar a oferta existente – “Do género, por exemplo, um arco do hula-

hoop, com umas fitas e depois para eles atirarem bolas, tipo tiro-ao-alvo, para eles atirarem a bola para lá. Jogos de 

tentar acertar, género tiro-ao-alvo, jogos de bola… (...) É só os triciclos e as bolitas que eles podem andar a brincar 

com elas, mas não têm mais nada. Então eu queria arranjar mais recursos para eles poderem diversificar, para não 

ser sempre a mesma coisa”. 

Entre a equipa de educadoras não existe nenhuma prática de reflexão ou discussão em torno do espaço exterior. A 

partilha de espaços não é frequente. 

A manutenção é assegurada pelas profissionais da instituição e as crianças não são envolvidas em atividades ligadas 

ao cuidar do espaço. A educadora não tem conhecimento de problemas relacionadas com vandalismo, contaminação 

por animais ou outros. 

Envolvimento das 

famílias 

Na perspetiva da educadora, o facto de existirem práticas de utilização do espaço exterior na instituição constitui-se, 

em si mesmo, como uma estratégia de sensibilização das famílias para a importância do brincar ao ar livre. Todavia 

as famílias não são envolvidas no dia-a-dia da creche, participando apenas em atividades pontuais e festivas. 

Envolvimento da 

comunidade 

A utilização dos recursos da comunidade é muito esporádica. 

A comunidade não utiliza os espaços exteriores da instituição. 
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IE6  

Valorização do brincar 

ao ar livre 

A educadora considera que o espaço exterior constitui-se como um ambiente de aprendizagem rico. Na sua 

perspetiva, todas as áreas de conteúdo podem ser exploradas ao ar livre, desde que haja essa intencionalidade por 

parte do educador. Destacando o contributo do exterior para o desenvolvimento da motricidade e da linguagem, para 

o conhecimento do mundo e para socialização entre as crianças, valoriza as singularidades do espaço exterior e 

considera que dificilmente podem ser recriadas na sala de atividades – “O próprio vento, o próprio sentir, é diferente. 

São outras sensações que, cá dentro, por mais que se traga, não é a mesma coisa do real”. 

Documentos 

normativos e de 

orientação pedagógica 

A educadora afirma conhecer a forma como as OCEPE abordam os espaços exteriores. No entanto, considera que 

este documento não fornece um apoio suficiente para quem pretende desenvolver um trabalho focado nas 

potencialidades do ar livre - “Mas, lá está, mesmo isso é muito abrangente. Ou tu gostas e até te viras para essa 

área ou também não é isso que nos está a dar grande apoio”. Sobre outro tipo de documentos (e.g. recomendações, 

normativos), refere não possuir um conhecimento aprofundado, delegando essa preocupação noutras pessoas 

dentro da instituição. 

Ação do adulto Ao descrever o seu papel no exterior, a educadora destaca uma atitude de prevenção e intervenção rápida face a 

possíveis perigos que possam existir – “Porque se eu passar em algum lado e vir que há qualquer coisa que esteja 

menos bem, aí sou a primeira a alertar. Percebes? Nem preciso de… se há qualquer coisa que esteja mal, ou a 

prejudicar a criança, ou qualquer coisa, sou a primeira… eu ajo”. Considera que dá espaço para a exploração e 

incentiva as crianças a assumir desafios, valorizando assim a promoção da autonomia. Ainda, refere que durante o 

brincar no exterior recolhe muitas informações que se revelam úteis para a avaliação das crianças.  

Na concretização das suas intenções educativas, pode tirar proveito do exterior caso considere que tal se constitui 

como uma mais valia para as crianças e para a concretização do plano em si. 
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Formato de utilização 

do espaço 

O espaço exterior é maioritariamente utilizado durante os meses mais quentes, evitando-se sair com as crianças no 

inverno devido a receios relacionados com a saúde das crianças e consequentes queixas dos pais – “Mas quando diz 

que no inverno não os leva, nem se estiver um dia sem chuva? Depende das condições atmosféricas, depende muito. 

Porque, normalmente, os meninos no inverno têm muito mais constipações, bronquiolites… nestas idades isso é muito 

comum. Então é assim, é preferível não arriscar. É mais nesse sentido. Não é que eu não ache isso importante, é. 

Mas também acho que isso pode ser importante para explorarem com os próprios pais. E aí a responsabilidade 

também é deles”.  

Com condições atmosféricas favoráveis, as crianças vão ao exterior três vezes por semana, durante a manhã, e 

utilizam o parque infantil num horário estipulado (cerca de 1 hora) e coordenado entre educadoras. À tarde, também 

é possível utilizar o exterior, ainda que tal não seja frequente. O parque infantil é o espaço mais vezes utilizado, 

justificando-se esta opção em função da segurança e possibilidade de controlo que oferece. Todavia, a educadora 

assume que prefere o espaço do pinhal, por permitir brincar com areia e interagir com os idosos. Na sua opinião, o 

pinhal “tem tudo de pedagógico”. 

Por vezes, outros espaços da instituição são utilizados para atividades mais orientadas pela educadora (e.g. 

caminhadas com os idosos, sessões de motricidade, sessões de educação rodoviária). 

As crianças não têm equipamento específico para brincar no exterior, em diferentes alturas do ano.  

Articulação interior-

exterior 

Para a educadora, a articulação entre o interior e o exterior constitui-se como algo que já está enraizado na sua 

prática, criando esse tipo de oportunidades sempre que considera pertinente – “...por exemplo, se me apetecer e se 

acho que eles até vão gostar de pintar lá fora, eu levo as coisas e eles vão pintar lá fora. Nada me condiciona as 

idas lá para fora, não. Se eu achar que até é giro e que eles até gostam e apreciam, também se faz. Nada me 

impede de planificar nesse sentido”. Ao relatar as suas práticas, refere situações em que trouxe elementos naturais 
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para a sala, mas considera que até é mais frequente acontecer o inverso, isto é, trazer coisas do exterior para o 

interior – “Se calhar há muito mais coisas no exterior que, às vezes, nos permitem trabalhar no interior”. 

Transformação e 

melhoria do espaço 

O espaço é avaliado de forma positiva pela educadora, uma vez que permite diferentes formas de utilização, 

“dependendo da criatividade de cada adulto”. Com vista à organização da sua ação educativa, o exterior permite-lhe 

obter informações importantes sobre as crianças. 

Existe um trabalho de articulação e cooperação entre profissionais e com a direção, verificando-se atitudes de abertura 

para sugestões e ideias – “Eu acho que há coisas que podiam estar melhor, mas também é assim, tudo o que nós 

fazemos chegar à direção de coisas que achamos que devem estar melhor, nós sabemos que num pequeno espaço 

de tempo vai ser resolvido. Nós sugerimos a areia, a areia veio. Nós sugerimos aquele parque agora é mais recente 

em termos de estrutura, aquele que tu viste no pinhal era o que era daqui. Nós sugerimos ele ir para lá… estamos 

sempre a sugerir mudanças pela positiva, principalmente as educadoras”. A equipa de educadoras reúne 

semanalmente, sendo que a diretora técnica participa quinzenalmente nestes encontros. Algumas atividades 

comemorativas ou iniciativas institucionais são realizadas em conjunto e é dada prioridade ao espaço exterior.  

A manutenção do espaço está à responsabilidade dos funcionários da instituição, não existindo ameaças significativas 

à segurança e limpeza do espaço. As crianças da creche não costumam ser envolvidas no cuidar do espaço e as mais 

velhas fazem-no pontualmente.  

Envolvimento das 

famílias 

O envolvimento das famílias ocorre através das atividades que são desenvolvidas no exterior, não existindo uma 

preocupação explícita em sensibilizar para a importância do brincar ao ar livre – “É assim, como as atividades todas 

do exterior, que envolvem as famílias, já estão planeadas... é tudo nesse sentido que existe”. 

Envolvimento da 

comunidade 

As saídas da instituição são pouco frequentes, tanto a pé, como de autocarro. Na opinião da educadora, os espaços 

existentes já apresentam uma riqueza significativa para crianças, o que não torna tão premente a utilização dos 
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recursos da comunidade. Os autocarros da instituição tendem a ser utilizados preferencialmente por outras valências 

(anualmente, são feitas duas ou três saídas) e os passeios a pé são considerados relativamente arriscados com 

crianças em idade de creche. 

A comunidade pode utilizar os espaços exteriores da instituição. 

 
 
PR1  

Valorização do brincar 

ao ar livre 

O espaço exterior é valorizado pela educadora pelas oportunidades que oferece para o desenvolvimento motor. Na 

exploração do espaço existente, a educadora destaca situações que favorecem a aquisição de competências de 

equilíbrio, destreza, força, etc. (e.g. saltar os muros, subir e descer escadas, saltar à corda). Ainda, refere-se a mais 

valias relacionadas com o contacto com a natureza e com a interação com a comunidade que, globalmente, 

promovem o conhecimento da criança em relação ao mundo que a rodeia. A ausência de materiais estruturados no 

espaço exterior leva a educadora a considerar que, ao ar livre, as crianças tornam-se mais criativas e disponíveis 

para interagir com os pares. O espaço exterior potencia relações mais afetivas entre crianças e entre crianças e 

adultos. 

Documentos 

normativos e de 

orientação pedagógica 

A educadora conhece a legislação sobre os parques infantis e que também sabe de que forma é que as OCEPE 

enquadram o espaço exterior. Todavia, em relação às OCEPE, considera que o tipo de enquadramento que é feito 

não é suficientemente aprofundado para fornecer apoio aos profissionais – “É assim, eles falam que o espaço 

exterior tem que ser valorizado e que tem de estar, faz parte do ambiente educativo, não é? Mas não dão assim 

grandes indicações a esse nível, pronto, valorizam, é um espaço de educação, de formação, de desenvolvimento 

para os meninos, não é?” 
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Ação do adulto Para a educadora, a sua intervenção ou papel educativo é idêntico, quer esteja no interior, quer esteja no exterior. 

Apesar da intenção durante o brincar ao ar livre poder apresentar diferenças, tal não significa que este ambiente não 

seja alvo de intencionalidade educativa. Durante o brincar no exterior, a educadora introduz materiais, envolve-se 

quando necessário, realiza atividades orientadas ou dá espaço para o brincar livre e está atenta aos perigos – “Eu 

acho que é o mesmo papel, que é o de provocar, que é o de incentivar, que é o de promover, é o de criar condições 

para que façam algumas aprendizagens e para que algumas aprendizagens aconteçam”. 

Assumindo que aprecia o tempo passado no exterior, a educadora considera que se sente mais “solta” neste 

período, aproveitando para estabelecer relações de maior proximidade com as crianças: “Porque lá fora nós 

conseguimos brincar com eles de uma forma mais… como não temos materiais entre nós, não existem lápis, não 

existe papel, não existe a casinha, não existe material da casinha, não existe livro, não existe não sei o quê, as 

nossas relações acabam por ser um bocadinho mais afetivas, mais do toque, mais do sentir”.   

Formato de utilização 

do espaço 

 Apesar de a educadora referir que não interpreta a ida para o exterior como um momento de intervalo – “No pré-

escolar não há intervalos. São cinco horas letivas, não há intervalo. Faz parte integrante. Tenho de pensar nesse 

espaço como um espaço… como se fosse dentro da sala de atividades” - as crianças apenas utilizam este contexto 

quando está bom tempo e por um período de tempo relativamente curto (20 a 25 minutos), depois do lanche da manhã. 

Este período é entendido como um momento de jogo livre, em que as crianças podem “fazer uns joguinhos, dar umas 

corridas”. A educadora reconhece que o tempo é maioritariamente passado no interior, referindo também a 

possibilidade de irem para o exterior no tempo da componente de apoio à família. Na organização das rotinas é dada 

prioridade à realização de atividades em sala, sendo que a ida para o exterior, fora do horário previsto, só acontece 

se os “trabalhos” estiverem terminados – “Mas, por exemplo, à tarde, já ao final do dia, quando nós já temos os 

trabalhos terminados ou alguma coisa que se esteja a fazer esteja terminada, eu aproveito e também vou com eles lá 
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fora, até chegar a senhora da componente. (...) Depende da atividade que nós estamos a desenvolver dentro da sala 

de aula e se deu tempo de terminar a atividade ou não”. 

 

Segundo a educadora, as crianças podem aceder aos materiais de brincar de forma autónoma, transportando-os para 

o exterior.  

Articulação interior-

exterior 

As crianças não têm a possibilidade de circular livremente entre o interior e o exterior, pois a educadora considera 

que o espaço não oferece condições de segurança mínimas (e.g. zona comunitária, sem vedação, com fácil acesso 

à estrada). Todavia, reconhece-se que algumas atividades são mais fáceis de realizar ao ar livre, sendo vantajoso 

promover essa circulação (e.g. exploração de instrumentos musicais). 

A educadora realça que a utilização do espaço exterior está muito relacionada com a realização de atividades 

motoras e com o brincar livre, não sendo feita nenhuma referência concreta a iniciativas de articulação entre os 

espaços. 

Transformação e 

melhoria do espaço 

 A educadora compreende o espaço exterior como um ambiente que também deve ser alvo de planificação, afirmando 

que organiza as atividades ao ar livre à semelhança do que faz dentro da sala. Procura introduzir materiais para 

enriquecer o brincar das crianças, considerando que o espaço dispõem de poucos estímulos – “Aliás, uma das coisas 

que eu pensei logo foi, como o exterior não tem nada, tentei encontrar uma solução para eles terem uma caixa de 

areia para poderem brincar. Utilizei uma coisa que estava aí arrumada, fui buscar areia ao mar e trouxe-a para eles 

terem ali qualquer coisa de diferente com que possam brincar no exterior”. A escolha dos materiais pode ser feita pela 

educadora, em função da sua planificação, ou pelas próprias crianças. 
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Possíveis intervenções de melhoria no espaço relacionam-se com a introdução de estruturas relacionadas com outras 

formas de brincar e a criação de uma horta. O espaço sofre com problemas de drenagem das águas, em períodos de 

muita chuva. 

Envolvimento das 

famílias 

As famílias foram convidadas a participar nos projetos de melhoria do espaço exterior elaborados pela educadora 

(construção do painel musical e da horta). Todavia, esta refere que não tem um conhecimento aprofundado sobre a 

forma como estes entendem o brincar ao ar livre. O contacto que estabelece com os pais é escasso devido aos 

horários de trabalho. A nível institucional não existe nenhuma política concertada que procure sensibilizar as famílias 

para a importância do brincar no exterior. 

Envolvimento da 

comunidade 

Diariamente, as crianças já usufruem de recursos da comunidade, pois o espaço exterior pertence à Junta de 

Freguesia. Pontualmente (uma vez por mês), fazem passeios pela localidade e visitam uma vizinha que tem um jardim.  

 
 
PR2  

Valorização do brincar 

ao ar livre 

Na perspetiva da educadora, o espaço exterior traz diversos benefícios, que não se restringem à promoção da 

motricidade. Ao ar livre, a educadora considera que é possível explorar diferentes conteúdos ligados à matemática, à 

literacia e ao conhecimento do mundo, tirando-se proveito do prazer que as crianças sentem ao estar no exterior. 

Neste ambiente, as crianças mostram-se mais concentradas, motivadas e criativas, experienciando sentimentos de 

liberdade e bem-estar – “Pronto, mas no exterior eles estão sempre felizes. Estão felizes, estão mais motivados, 

estão mais libertos, porque estão a brincar mesmo e também estão a interiorizar aquilo que eu quero”. 

Documentos 

normativos e de 

orientação pedagógica 

A educadora assume um conhecimento mínimo sobre a forma como as OCEPE destacam os espaços exteriores. 
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Ação do adulto A educadora descreve-se, predominantemente, como observadora durante o brincar no exterior, podendo envolver-

se no brincar das crianças ou introduzir algum material, caso seja pertinente. No seu discurso está implícita a ideia 

de que, por vezes, o tempo passado no exterior é aproveitado para o adulto descansar ou interromper a sua ação 

educativa, pois as crianças estão a brincar livremente – “E depois há momentos em que sou só observadora, mas é 

quase vigilante (...) Às vezes, eu também estou mais relaxada. Eles estão a brincar livremente, não há problemas, 

brincam e eu estou a observar... Mas há dias em que observo com intenção e outros dias em que só observo”.  

Ainda, assume que tem mais receio de possíveis acidentes durante o tempo passado ao ar livre. 

Formato de utilização 

do espaço 

O tempo para brincar no exterior é compreendido como um momento de intervalo, como “um tempo para que é mesmo 

para eles andarem como quiserem”. Numa leitura possivelmente desvalorizadora do potencial pedagógico do brincar 

ao ar livre, é dito que este período é “para esquecer”.  

As crianças vão duas vezes ao espaço exterior (com bom tempo), uma depois do lanche da manhã e outra depois do 

almoço, permanecendo cerca de 30 minutos neste contexto. Este tempo pode variar em função da necessidade de 

realizar trabalhos em sala, que são priorizados pela educadora – “Se eles têm tarefas para acabar dentro da aula, 

andam uma meia hora ou isso e vamos para dentro acabar as tarefas. Se não temos nenhuma tarefa iniciada e eles 

estão muito empenhados nas atividades que estão a fazer no exterior, ficam mais tempo”. 

As crianças não podem circular livremente entre o interior e o exterior, sendo que o grupo só se divide se estiver algum 

adulto a acompanhar. Também não têm equipamento específico para brincar no exterior em diferentes condições 

atmosféricas. 

A utilização das diferentes áreas do espaço está condicionada por preocupações com a limpeza e com a saúde das 

crianças. O espaço de relva, por exemplo, não pode ser utilizado nos meses de inverno, procurando-se evitar que as 

crianças fiquem sujas ou molhadas – “... lá vão todos a correr para a casinha, mas aí também tenho de ter o bom 
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senso de dizer: ‘olhem que a relva está toda molhada, vocês vão encher-se de lama’ – e, às vezes, já vão a correr e 

temos de mandá-los para trás e limpar os sapatos...”. 

Articulação interior-

exterior 

No discurso da educadora não é possível identificar práticas consolidadas de articulação de espaços, existindo um 

corte entre o brincar ao ar livre e as atividades ou dinâmicas da sala. Segundo a educadora, a articulação entre 

espaços só acontece quando esta pretende motivar as crianças para alguma atividade orientada, seguindo assim a 

concretização dos seus próprios objetivos e não os interesses das crianças – “... também há conceitos que eu quero 

que sejam consolidados e também aproveito o exterior, precisamente porque é um grupo que gosta muito de exterior 

e que acho que, às vezes, estão mais concentrados a fazer as coisas cá fora”. 

Transformação e 

melhoria do espaço 

A manutenção do espaço está à responsabilidade de duas funcionárias, com exceção da zona de relva, que está a 

cargo da Junta de Freguesia. Não se verificam problemas de manutenção significativos, apenas alguma demora na 

execução das tarefas por parte dos serviços da Junta de Freguesia. 

Não são referidas intervenções de melhoria no espaço, contudo, a educadora refere que gostaria de introduzir uma 

zona para brincar com água. Tal parece contraditório, pois as crianças não podem utilizar o espaço quando este está 

molhado e existem pontos de água, que não podem ser utilizados livremente. 

Envolvimento das 

famílias 

O envolvimento das famílias é pontual, focado em atividades específicas e/ou associadas a datas comemorativas. 

Envolvimento da 

comunidade 

A educadora planeia uma saída da instituição por semana, visitando diferentes pontos de interesse na localidade, que 

se articulam com o trabalho educativo que está em curso – “Então temos um dia que também é o dia de sair, que é à 

4ª feira. Sair a pé ou sair de autocarro. Claro que isto também é consoante o tempo, não é? Nem todas as 4ªs feiras 

está bom tempo para sair e também nem todas as 4ªas feiras tenho o que fazer”. 

A comunidade não utiliza os espaços exteriores da instituição. 
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Valorização do brincar 

ao ar livre 

O espaço exterior é valorizado como um ambiente pedagógico, onde se podem realizar atividades orientadas pelo 

adulto ou privilegiar-se o brincar livre – “O lúdico é muito importante e acontece muito no espaço exterior”. São 

destacados benefícios relacionados com a promoção da motricidade fina e global, com contacto com a Natureza, com 

a vivência de bem-estar, liberdade e relaxamento e com as oportunidades para interagir com os pares de forma mais 

autónoma, sem a intervenção tão próxima do adulto – “Eu acho que elas já vivem tanto stress, tanto mal-estar, que o 

espaço exterior tem de ser aquele espaço de relaxamento. Para além daquelas maluqueiras de correr, correr, correr 

desenfreadamente, eu acho que deve ser um espaço de muito bem-estar”. No entender da educadora, “o espaço não 

é só para estar a fazer atividades de expressão motora”, identificando potencialidades relacionadas com a exploração 

de diferentes áreas. 

Documentos 

normativos e de 

orientação pedagógica 

É indicado um conhecimento superficial em relação a documentos normativos e legais relacionados com o espaço 

exterior – “Eu sei, por exemplo, que em termos de escorrega, existe legislação prevista para um tipo de escorrega 

para crianças até determinada idade e outros…”. Sobre as OCEPE, são feitas referências focadas na organização 

do espaço – “Em termos das orientações curriculares, os espaços deviam estar equipados de forma a diversificar as 

atividades livres, de motricidade, de faz de conta”. 

Ação do adulto Durante o brincar no exterior, o adulto não assume um papel tão diretivo ou controlador, dando mais liberdade à 

criança – “Eu acho que ali, lá está, não sinto tanta necessidade da minha presença obrigatória. Nem eles necessitam 

tanto da minha presença”. 

Ainda que não esqueça as suas responsabilidades relacionadas com a observação e constante vigilância, no sentido 

de evitar acidentes, a educadora refere que se sente mais relaxada no exterior. Sente que pode envolver-se com as 

crianças de forma diferenciada, usufruindo de um ambiente mais calmo e com menos interferências – “O facto de, 
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por exemplo, se estou a contar uma história a um pequenino grupo estamos ali, até numa maior envolvência que, se 

calhar, na sala. O espaço [de sala] é mais fechado, há mais interferência do barulho e eu também tenho de 

interromper o que estou a fazer com qualquer coisa”. 

Formato de utilização 

do espaço 

A ida para o exterior ocorre num horário fixo, em que se considera que há uma quebra em relação às atividades de 

sala (30 minutos de manhã, das 10h30 às 11h00; 30 minutos à tarde, das 13h30 às 14h00 – desde que não esteja a 

chover). 

Os materiais de brincar no exterior estão disponíveis para as crianças utilizarem, contudo, o acesso não é livre e está 

dependente da autorização do adulto. A educadora explica que estas medidas são necessárias pela reduzida 

funcionalidade do espaço de arrumação, que não permite que as crianças sejam capazes de aceder facilmente aos 

materiais– “É assim, no caso dos triciclos, eles não os conseguem tirar sozinhos. Está a ver? O próprio espaço limita 

a autonomia deles para usufruírem do material. (...) É isso que limita, o facto de eles me pedirem, é também 

autorização, no sentido de dizer “olha, eu vou buscar aquilo”, mas também porque necessitam da ajuda do adulto.” 

As crianças não possuem equipamento específico para brincar no exterior. 

Articulação interior-

exterior 

A educadora refere que, muitas vezes, gosta de estender as atividades da sala para o espaço exterior, criando 

assim um ambiente mais “libertador” para crianças e adultos. Dá exemplos relacionados com a leitura de histórias 

em pequeno grupo, com a realização de pequenos trabalhos de mesa, em que os materiais são transportados para 

o exterior, entre outros: “Às vezes também aproveito, porque é mais fácil de gerir, por exemplo, o quadro das 

presenças, eles são 25, se eu tivesse de estar ali à espera que os 25 preenchessem para começar uma atividade 

era stressante para eles. Entretanto, eles levam lá para fora e vêm vindo e escrevem o nome, marcam a presença e 

depois continuam na mesma a brincar ou os mais pequeninos procuram o cartão… pronto, há atividades que às 

vezes se prolongam da sala lá para fora”. 



 Anexo 6 

A educadora gostava que o exterior fosse mais uma área de atividade que as crianças pudessem escolher, à 

semelhança do que acontece nas áreas da sala, todavia, considera que tal não é possível pela falta de pessoal. 

Assim, as crianças não podem circular livremente entre os espaços, sendo que o momento de ir para o exterior 

acontece em grande grupo. 

Transformação e 

melhoria do espaço 

Na planificação que realiza para o espaço exterior, a educadora oferece atividades orientadas e livres, que não têm 

de envolver simultaneamente todas as crianças. Considera que é importante dar espaço para as crianças fazerem 

aquilo que desejam, assumindo, no entanto, a preocupação de alargar as suas possibilidades de escolha – “Eu acho 

que é importante existirem atividades que eu possa orientar, como jogos que eles não conheçam. Por exemplo, 

introduzimos há pouco o jogo do galo, foi com as tampinhas para eles jogaram cá fora. (...) acho que é importante ter 

atividades orientadas ou de escolha livre e fazerem o que querem. Portanto, aí acho que é dar espaço… (...) É 

intencional, não é? Eu poderia ter a ideia de ou só estar lá fora e estar como mera vigilante e não estar atenta ao que 

se passa, não é?”. 

Sobre possíveis intervenções no espaço, a educadora diz que gostaria de disponibilizar areia e terra para as crianças 

brincarem, pois até tem materiais para isso, contudo, considera que existem barreiras para a concretização desta 

intenção da parte da Câmara. Outro potencial obstáculo relaciona-se com a falta de verba para aquisição de material. 

A manutenção do espaço está à responsabilidade da Junta de Freguesia ou da Câmara (cortar a relva), não existindo 

problemas significativos relacionados com higiene ou segurança. As crianças são pontualmente envolvidas em 

atividades de cuidar do espaço. 

Envolvimento das 

famílias 

Em termos institucionais não existe nenhuma iniciativa relacionada com os espaços exteriores que envolva as 

famílias. No entanto, a educadora refere que tem a preocupação de transmitir aos pais a importância do brincar no 
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exterior, especialmente em momentos de reunião. Os pais não colocam obstáculos relacionados com o brincar ao ar 

livre. Pontualmente, as famílias são envolvidas em algumas iniciativas relacionadas com a melhoria dos espaços.  

Envolvimento da 

comunidade 

As saídas da instituição ocorrem de forma muito esporádica (duas vezes por mês), utilizando-se uma zona de pinhal, 

próxima da escola. 
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Valorização do brincar 

ao ar livre 

A valorização do espaço exterior baseia-se em argumentos pouco detalhados – “Eu acho muito importante. Mais que 

não seja, só para eles correrem e poderem... o melhor para eles é apanhar ar e apanhar sol”. Segundo a educadora, 

no espaço exterior as crianças são estimuladas a colocar questões e a dialogar com o adulto, à medida que 

procuram compreender aquilo que as rodeia – “...eles fazem questões sobre coisas que encontram, ainda agora 

apanharam bolotas. Depois, também se virem um avião, pronto… nós estamos presentes e vamos dialogando com 

eles”. Ainda, as crianças podem assumir um certo controlo sobre o processo de aprendizagem – “São experiências 

diferentes, experiências em que eles próprios vão descobrindo”.  

Documentos 

normativos e de 

orientação pedagógica 

A educadora refere ter alguns conhecimentos sobre o modo como os espaços exteriores são enquadrados em 

normativos e documentos de orientação pedagógica.  

Ação do adulto  Os momentos de intervenção educativa são descritos como esporádicos no exterior, sendo que a principal função 

do adulto é a de supervisionar para prevenir acidentes. A educadora assume que não é frequente envolver-se no 

brincar das crianças, fazendo-o apenas pontualmente. 
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Formato de utilização 

do espaço 

O brincar ao ar livre é percebido como um período livre, de intervalo, durante o qual as crianças podem brincar à 

vontade – “é uma questão de ir só mesmo para eles se divertirem, para correrem um bocado, para gritarem, pronto… 

para depois se tornarem um bocado mais calmos cá dentro”.  

As idas para o exterior ocorrem “sempre que possível e o tempo permitir”, realizando-se normalmente durante a 

manhã, por um período de 30 minutos. A educadora aponta para constrangimentos relacionados com os horários das 

auxiliares, que impedem uma utilização mais frequente do espaço. 

As crianças não podem circular livremente pelo espaço ou sair da supervisão do adulto. São identificados perigos no 

espaço relacionados com desníveis no terreno. 

As crianças não têm equipamento específico para brincar no exterior e, mesmo que tivessem, a educadora considera 

que não utilizaria o espaço exterior em condições atmosféricas mais adversas. 

Articulação interior-

exterior 

Para a educadora, aquilo que acontece no exterior está ligado com as atividades desenvolvidas na sala. Contudo, 

não existe qualquer preocupação em estabelecer uma ligação entre espaços. O exterior é percebido como livre, 

lúdico, isento de intencionalidade (normalmente) e o interior como um espaço onde existem mais regras e 

diretividade do adulto. 

Transformação e 

melhoria do espaço 

A educadora não realiza qualquer tipo de planificação para o espaço exterior – “O momento eu não planeio de maneira 

nenhuma”. A sua intervenção cinge-se à introdução de alguns jogos de roda e/ou tradicionais – “Como sabe, as nossas 

crianças, nestas idades, não estão muito habituadas aos jogos de roda, que antigamente se faziam muito. (...) É a 

única coisa que eu venho trazendo e venho fazendo com elas”. Tem a preocupação de definir regras na exploração 

do espaço que garantam que as crianças não se afastam demasiado do seu campo de visão. 

Entre a equipa de profissionais, para além da divisão de espaços e materiais, não existem práticas de reflexão e 

planeamento conjunto. 
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Apesar de se identificarem problemas relacionados com o acesso aos materiais de exterior e com a sua quantidade e 

qualidade, não são definidas estratégias de melhoria e colocam-se obstáculos relacionados com a falta de verba 

disponibilizada pelo Ministério da Educação – “Apesar de ser livre, que tenham alguns objetos que os possam 

incentivar. Eu gostaria de enriquecer, mas também não depende de nós”. 

As crianças só participam pontualmente em atividades de manutenção do espaço. As responsabilidade de limpeza 

estão a cargo de funcionários da escola e da Câmara Municipal. Não se verificam problemas significativos relacionados 

com a execução destas tarefas. 

Envolvimento das 

famílias 

As famílias não são envolvidas ou sensibilizadas para a importância do brincar no exterior. À exceção de atividades 

específicas, estas não participam no espaço exterior. 

Envolvimento da 

comunidade 

A comunidade não costuma ser visitada pelo grupo de crianças. 

A comunidade não utiliza os espaços exteriores da instituição. 
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Valorização do brincar 

ao ar livre 

O brincar ao ar livre é associado à promoção de competências motoras e sociais. Sobre as competências motoras, a 

educadora dá como exemplo a facilidade com que as crianças aprenderam a andar de bicicleta e/ou triciclo durante 

os períodos de intervalo. Sobre as competências sociais, o espaço exterior é descrito como um contexto benéfico 

para a interação entre as crianças, potenciando a aprendizagem de regras de convivência, respeito pelo outro e 

maior autonomia na resolução de conflitos. A educadora destaca o contributo dos espaços exteriores na adaptação 

das crianças na entrada para o jardim de infância, considerando que “[é] um fator determinante para a socialização 

ser mais rápida e para eles aprenderem facilmente a interagirem uns com os outros”. Refere ainda o impacte 

positivo que o espaço exterior tem em algumas crianças, permitindo-lhe conhecer outras facetas ou formas de estar 

– “Espanta-me, fico espantada, quando ele no exterior consegue uma interação tão grande com os outros. Com 
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todos os outros, de todas as idades, sobretudo até com os mais velhos. Dentro da sala isso não acontece. Parece 

que é só esse caso muito específico, mas o sorriso dele lá fora é, de facto… é diferente!”. 

Documentos 

normativos e de 

orientação pedagógica 

A educadora não sabe de que forma é que o espaço exterior está enquadrado em documentos normativos e de 

orientação pedagógica. 

Ação do adulto A intervenção do adulto no espaço exterior é descrita como “muito pontual”, sendo mais frequente adotar-se uma 

atitude de vigilância/observação. Apesar de afirmar que gosta de estar no exterior e que se sente confortável neste 

espaço, a educadora assume que, normalmente, a sua intervenção educativa foca-se na sala de atividades. Quando 

intervém no exterior, organiza atividades estruturadas de motricidade – “Já tenho feito gincanas e já é só o meu 

grupo que utiliza, naquele momento, aquele espaço (…). Temos as bicicletas para os mais velhos, dois circuitos 

para os mais velhos, dois circuitos só para triciclos, também as danças de roda são realizadas nesse espaço”.  

Formato de utilização 

do espaço 

As idas para o exterior ocorrem diariamente, desde que esteja bom tempo. A utilização do espaço assume um formato 

de intervalo, ocorrendo num período específico. Durante a manhã, as crianças passam 30 minutos no exterior (11h-

11h30) e, após a hora do almoço, cerca de 1 hora. Pontualmente, a educadora também vai com o grupo para o exterior 

à tarde, durante 20 minutos. No período da manhã e da hora do almoço, todos os grupos de jardim de infância utilizam 

o espaço – “Funciona como intervalo, sobretudo o da manhã, o das 11h às 11h30 funciona como intervalo, em que 

todas as crianças vão ao mesmo tempo. Todas as salas, em que as crianças interagem e se juntam todas. O mesmo 

acontece no período depois do almoço”. Este tempo é percebido como “inteiramente livre, de opção, de escolha e de 

interação entre eles (…) é um momento que nós damos mesmo às crianças”. 
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As crianças não podem circular livremente pelas diferentes áreas do espaço e não estão autorizadas a brincar com 

terra devido à possibilidade de se sujarem. Também não possuem equipamento específico para brincar no exterior, 

em diferentes condições atmosféricas. 

Articulação interior-

exterior 

Existe um corte entre o interior e o exterior, referindo-se até que o interior deve ser visto pelas crianças como o 

espaço para trabalho e o exterior para brincar – “Porque na sala eles sabem, o grupo sabe, que temos de trabalhar. 

(…) Mesmo quando estão nas áreas tem de ser com uma outra postura”. 

Transformação e 

melhoria do espaço 

Não são desenvolvidas iniciativas frequentes no sentido de alargar e enriquecer as brincadeiras ou interesses das 

crianças durante o brincar no exterior. Todavia, a educadora refere que comprou bolas para o seu grupo, uma vez 

detetou o forte interesse de algumas crianças neste objeto, apesar de existirem outros materiais – “Como viu, eu tenho 

um grupo de rapazes que, apesar de eu ir sozinha, se tiverem motas, triciclos e bola, eles escolhem a bola. E eu tive 

de comprar bolas só para a minha sala. Bolas de futebol (…) Uma coisa que eles queriam, que eles gostavam muito, 

que me pediam e que eu solucionei, em função deles”. 

A educadora prefere o parque infantil, mas não fundamenta a sua escolha com base em dimensões pedagógicas. 

Considerando possíveis intervenções no espaço, refere que “sujar faz falta” e que gostaria de proporcionar 

oportunidades para brincar com areia. Esta intenção assume-se como contraditória face às práticas relatadas e 

observadas, em que as crianças não são autorizadas a brincar com terra. Para além da caixa de areia, a educadora 

refere que gostaria de introduzir casinhas para o faz de conta e bancos, contudo, assume que tal não é monetariamente 

possível.  

A colaboração com as restantes educadoras da instituição cinge-se, sobretudo, à compra de materiais, organizando-

se reuniões de equipa sempre que necessário. 
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A manutenção do espaço está a cargo das auxiliares e, pontualmente, a Câmara também colabora em trabalhos mais 

exigentes (e.g. cortar árvores). Não se verificam problemas de manutenção. As crianças também colaboram na 

limpeza do espaço, sobretudo na horta e nos jardins. 

Envolvimento das 

famílias 

Não existe nenhuma preocupação em partilhar ou envolver as famílias naquilo que as crianças fazem ou gostam de 

fazer no espaço exterior. 

A educadora refere que o tempo de recreio está previsto no seu plano e, no início do ano, explica aos pais a 

organização do tempo tendo presente essa dimensão.  

Envolvimento da 

comunidade 

A saídas da instituição ocorrem com alguma regularidade, preferencialmente à 6.ª feira à tarde, altura em que as 

crianças vão a um parque infantil próximo da escola. 

A comunidade não utiliza os espaços exteriores da instituição. 
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Valorização do brincar 

ao ar livre 

A educadora reflete sobre os benefícios do espaço exterior tendo por base as características dos espaços. Refere 

que ambientes ricos, com muitos equipamentos, permitem maior liberdade de exploração e descoberta pelas 

crianças. Todavia, em contextos pobres em estímulos, as oportunidades de imaginação e criação são limitadas e o 

brincar no exterior cinge-se ao desenvolvimento da motricidade grossa. Num contexto exterior ideal, realça o 

desenvolvimento da coordenação, do equilíbrio e da criatividade – “há uma série de brincadeiras que eles próprios 

imaginam e criam. Quando é um espaço assim, sem nada praticamente, já limita mais e não dá para eles criarem”.  

Documentos 

normativos e de 

orientação pedagógica 

A educadora conhece o enquadramento que as OCEPE oferecem para os espaços exteriores, referindo que “até 

falam no cantinho da água e na areia e depois é-nos cortado isso”. 
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Sobre outros documentos, relacionados, por exemplo, com a legislação das estruturas de jogo e recreio, reconhece 

ter um conhecimento muito básico e superficial. 

Ação do adulto Durante o tempo passado no exterior, a educadora refere que procura intervir naquilo que as crianças fazem, 

introduzindo materiais, participando nas atividades e sugerindo diferentes formas de aproveitar o espaço – “Portanto, 

começo a brincar com eles para ver se eles começam a aprender novas maneiras de estar no recreio e a aproveitar 

melhor o recreio com o que há”. Assume também um papel de vigilante, pois considera que é sempre necessário 

“estar com os olhos postos para ver se há algum perigo”. 

A educadora refere que não se sente segura ou confortável no espaço exterior – “Eu tenho medo. Já levei uma 

bolada e tive de vir a correr, com a língua cortada. São as boladas, são os triciclos… não me sinto segura”. 

Formato de utilização 

do espaço 

O tempo passado no exterior assume um formato de intervalo/recreio, decorrendo num horário estipulado. Durante a 

manhã, entre as 11h/11h15 e as 11h30 e na hora do almoço, entre as 12h30 e as 13h30 (no período do almoço, a 

educadora não está presente). “E, uma vez por outra, quando às vezes eles solicitam ficar um bocadinho à tarde”. 

As crianças só utilizam o espaço exterior em condições atmosféricas favoráveis, com sol, sem chuva ou frio 

(“Geralmente com frio não vão muito. Porque também depois ficam doentitos porque é muita diferença de temperatura 

das salas para o exterior”) e, ainda, quando o espaço está seco (“Quando está o espaço molhado, não. Porque está 

tudo molhado e eles molham-se todos”). 

As crianças não têm equipamento específico para diferentes condições atmosféricas. 

Articulação interior-

exterior 

Não são desenvolvidas iniciativas de articulação entre espaços, assumindo-se a existência de um corte entre o 

exterior e o que acontece na sala. O espaço interior é percebido como um ambiente mais controlado pelo adulto, 

mais dirigido, enquanto o exterior é um ambiente livre, partilhado com diferentes grupos. 
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Ocasionalmente, a educadora leva alguns materiais da sala para o exterior, como folhas de papel e lápis, legos 

grandes, jogos de construção, etc., contudo apenas toma esta iniciativa quando o seu grupo está sozinho no espaço, 

referindo que é difícil gerir as atividades com muitas crianças presentes. 

Transformação e 

melhoria do espaço 

A educadora assume que não tem uma prática consistente de planeamento da ação educativa no exterior, procurando 

alinhar-se com as brincadeiras das crianças, sugerindo atividades ou materiais. Na sua opinião, o exterior carece de 

maior organização, atendendo aos materiais e ao número de crianças que utilizam o espaço. Um dos principais 

problemas relaciona-se com o rápido e acentuado processo de degradação dos materiais, devido ao facto de serem 

utilizados por muitas crianças, de idades distintas.  Com vista à melhoria deste contexto, gostaria de criar uma pista 

para triciclos, tendo já sido feitos alguns contactos com a autarquia no sentido de explorar a viabilidade desta iniciativa 

– “Eles andam com os triciclos, são muitos triciclos, são muitas crianças e, ao andar, andam por todo o lado. Estão 

muito bem as crianças a brincar ou nós adultos e, de repente, apanhamos com um triciclo nas pernas”. Ainda, gostaria 

que as crianças de pré-escolar pudessem usufruir de espaços e tempos diferenciados das crianças de 1.º ciclo.  

Para além de conversas informais entre educadoras, não existe um trabalho de equipa concertado em torno dos 

espaços exteriores. 

As crianças são envolvidas em tarefas relacionadas com a manutenção do espaço. Até à data, ainda não se verificaram 

iniciativas de limpeza ou manutenção do espaço por parte dos serviços da Junta ou da Câmara. 

Envolvimento das 

famílias 

Os pais não são envolvidos de forma sistemática naquilo que acontece no espaço exterior, todavia, existe a 

preocupação de conseguir a sua colaboração em projetos de intervenção e melhoria das condições existentes (e.g. 

pista para triciclos e toldo). Os pais não colocam problemas em relação à utilização do espaço exterior. 

Envolvimento da 

comunidade 

A utilização de recursos da comunidade não é frequente. 

A comunidade não utiliza os espaços exteriores da instituição. 
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Análise dos documentos institucionais reguladores da ação educativa 

 

IR1 

Projeto educativo – Os espaços exteriores apenas são enquadrados nos objetivos 

estabelecidos para a área do conhecimento do mundo, numa perspetiva ligada à 

educação ambiental (e.g. “fomentar atitudes de cuidado, proteção e conservação do 

meio natural”). Não é apresentada uma descrição ou avaliação do espaço exterior 

existente, identificando-se este espaço como área de apoio logístico. 

Regulamento interno – Sem referências relevantes sobre os espaços exteriores do 

CEI ou sobre as práticas desenvolvidas neste contexto. 

Plano anual de atividades – Estão previstas iniciativas que almejam o 

desenvolvimento de competências relacionadas com o espaço exterior (e.g. estimular 

a perceção das modificações e alterações da própria natureza; compreender e 

reconhecer a importância da natureza na vida de todos nós; despertar o prazer e o 

gosto pelas atividades ao ar livre; alargar conhecimento sobre o mundo natural). No 

entanto, estas propostas estão circunscritas a atividades pontuais, relacionadas com 

dias festivos (e.g. Dia da Floresta) ou com as mudanças da estação do ano. Verifica-

se um foco em atividades estruturadas, sem se considerar o brincar espontâneo ao ar 

livre. 

Projeto de grupo – Não foi enviado. 

 

IR2 

Projeto educativo – Não foi enviado. 

Regulamento interno – Não foi enviado. 

Plano anual de atividades - As atividades ao ar livre que se preveem desenvolver ao 

longo do ano letivo estão relacionadas com datas específicas (e.g. cantar os Reis na 

comunidade, desfile de Carnaval, Dia da Floresta e da Primavera). Nos meses de 

verão (julho e agosto), em que se assume o fim da componente letiva, é feita 

referência a atividades ao ar livre, como percursos pedestres, visitas a locais de 

interesse, etc. 

Projeto de grupo – Apesar de se destacar a importância da organização do espaço, 

enquanto “primeira forma de intervenção do educador”, apenas se apresenta uma 

caracterização da sala, entendida como centro de atividade da criança. É feita uma 
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descrição resumida das áreas existentes na sala (e.g. área da comunicação, casinha, 

construções, jogos de mesa), assumindo-se a possibilidade de alteração deste 

ambiente em função das necessidades e interesses do grupo. Todavia, a 

caracterização do espaço exterior está completamente omissa. 

Na definição dos objetivos educativos a alcançar, na área do conhecimento do mundo 

surgem referências ao espaço exterior, associadas à atitude de descoberta, cuidado 

e respeito pelo ambiente. 

Na descrição da rotina, o tempo de "recreio/brincadeiras livres" aparece num horário 

específico (entre as 14h e as 15h15 e entre as 16h/17h30), podendo ou não decorrer 

no espaço exterior. 

Na secção dedicada à caracterização do grupo são identificados interesses das 

crianças no exterior (e.g. correr, andar de triciclo, jogar à bola, saltar ao elástico, jogar 

à macaca e ao lencinho), no entanto, não são apresentadas iniciativas no sentido de 

alargar ou enriquecer as experiências nestes contexto. 

 

IR3 

Projeto educativo – Não foi enviado 

Regulamento interno – Não foi enviado. 

Plano anual de atividades – Não foi enviado. 

Projeto de grupo – Documento inexistente. 

 

IE4 

Projeto educativo – Na identificação das funções do educador refere-se que este deve 

"planificar e dinamizar atividades lúdicas e pedagógicas com crianças", no entanto, 

não é feita qualquer referência ao espaço exterior como um ambiente potencialmente 

favorável para a concretização desta dimensão. Paralelamente, nas funções das 

auxiliares é referido que estas devem "assegurar o apoio ao repouso das crianças, 

nos recreios, nos passeios e visitas de estudo" e ainda "limpar e higienizar os espaços 

onde se desenvolvam as respetivas atividades", o que sugere que a manutenção do 

espaço exterior está à responsabilidade destas profissionais. 

Na descrição da rotina diária do JI não é feita qualquer referência ao brincar no espaço 

exterior, dividindo-se o tempo entre a componente de apoio à família (das 7h às 9h; 
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das 12h30-15h; das 16h às 19h) e a componente letiva (das 9h às 12h; das 15h às 

16h). 

Regulamento interno – Sem referências relevantes sobre os espaços exteriores do 

CEI ou sobre as práticas desenvolvidas neste contexto. 

Plano anual de atividades – Neste documento é referida a preocupação com o 

envolvimento da comunidade, particularmente em dias festivos (e.g. colaboração com 

a União de Freguesias para a celebração do Dia Mundial da Criança e Marchas 

Populares). São também planeadas atividades pontuais que envolvem a visita a 

espaços ao ar livre (e.g. quintas pedagógicas, praia) e a locais culturais (e.g. 

Oceanário de Lisboa). Com estas experiências, pretende-se promover, entre outros 

aspetos, dimensões relacionadas com o contacto com o meio natural e com a 

comunidade (e.g. “aproximação do conhecimento das crianças à realidade”; “contacto 

com a Natureza”; “vivenciar costumes e tradições”; “reforçar laços com a autarquia”). 

De acordo com o planificado, estas saídas/passeios ocorrem quase sempre uma vez 

por mês. 

Projeto de grupo - Na secção sobre a organização do tempo, o exterior é descrito 

como um "momento em que as crianças podem satisfazer as suas necessidades de 

movimento, como correr, saltar, escorregar, trepar, gritar... Através da observação 

também constroem aprendizagens e assim, no exterior, podem observar o que vai 

acontecendo (as pessoas, os pássaros, outras crianças que vão passando)”.  

Na secção sobre a organização dos espaços, encontramos uma descrição detalhada 

da sala de atividades, adotando-se a abordagem High Scope para justificar a 

disposição das diferentes áreas e materiais. Ao longo de cinco páginas, este modelo 

é explicado, reconhecendo-se a importância de fornecer materiais diversos, mutáveis, 

organizados e guardados de forma visível e acessível. A sala de atividades é 

apresentada em função das suas diferentes áreas (acolhimento, biblioteca, jogos de 

mesa, expressão plástica, casinha, carrinhos), incluindo-se até uma planta 

esquemática do espaço. Contudo, a reflexão existente em torno deste ambiente 

educativo não assume características idênticas em relação ao espaço exterior. Ao 

longo desta secção não encontramos quaisquer referências às opções tomadas na 

organização dos espaços para brincar ao ar livre.  

Por último, o meio envolvente (comunidade) é definido como espaço de constante 

colaboração e partilha, pretendendo-se criar redes de parceria. 

 



 
Anexo 7 

IE5 

Projeto educativo – Procurando-se trabalhar a temática dos direitos da criança, no 

sentido de contribuir para a “construção de um mundo justo e com menos 

desigualdades e que contribua para o desenvolvimento da personalidade e do espírito 

de tolerância, respeito pela diferença, compreensão mútua, de solidariedade e de 

responsabilidade e para a participação democrática na vida colectiva”, este 

documento apresenta linhas de atuação genéricas, que tanto podem ser 

concretizadas em espaços interiores ou exteriores (e.g. “sensibilizar para a promoção 

de uma vida ativa e saudável”; “desenvolver projetos/tarefas de educação para a 

cidadania e para os valores). A referência explícita ao contacto com o ar livre 

concretiza-se apenas em relação à possibilidade de realização de visitas de estudo. 

Regulamento interno – Não foi enviado. 

Plano anual de atividades – Entre os objetivos educativos que se procuram promover 

nas crianças, aparecem ideias relacionadas com o respeito e interesse pela natureza, 

com a participação comunitária e com a cidadania ativa. Todavia, as atividades de 

exterior, direcionadas para a concretização destes objetivos, focam-se 

predominantemente em datas específicas do calendário (e.g. chegada do outono, 

primavera e verão, cantar os Reis na comunidade, desfile de Carnaval, Dia da Floresta 

e da Primavera). 

Projeto de grupo – Neste documento, reconhece-se o valor educativo dos espaços 

exteriores da instituição e da comunidade -  "O espaço exterior é um local que pode 

proporcionar momentos educativos muito ricos e intencionais, planeados pelo 

educador e pelas crianças". Afirma-se a intenção de proporcionar momentos ao ar 

livre sempre que possível, considerando a importância destas iniciativas para a 

aprendizagem. 

 

IE6 

Projeto educativo – Dando-se ênfase à temática da educação para a cidadania, este 

documento aborda de uma forma muito genérica aspetos que se relacionam com o 

conhecimento e desenvolvimento de uma relação com o meio envolvente. Contudo, o 

espaço exterior não é apresentado como um ambiente facilitador da concretização 

dos objetivos propostos, identificando-se apenas a realização de passeios no âmbito 

do projeto, como possível estratégia a implementar. 
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Regulamento interno – Sem referências relevantes sobre os espaços exteriores do 

CEI ou sobre as práticas desenvolvidas neste contexto. 

Plano anual de atividades – O espaço exterior apenas surge referido no âmbito de 

visitas a locais de interesse e na celebração de dias específicos. 

Projeto de grupo – Na caracterização do grupo e dos objetivos a desenvolver ao longo 

do ano letivo, não surgem referências ao brincar ao ar livre. Na secção sobre a 

organização do tempo, a descrição das rotinas incide apenas nos momentos de 

acolhimento, higiene, sono, alimentação e atividades de sala, não sendo previsto 

espaço para o brincar ao ar livre. É feita uma descrição da sala de atividades, mas 

não se aplica o mesmo processo de reflexão ao espaço exterior. 

 

PR1 

Projeto educativo – Neste documento (abrangente a todo o agrupamento escolar) são 

estabelecidos objetivos de intervenção relacionados com a promoção de atividades 

físicas e desportivas  (promotoras de estilos de vida saudáveis) e com a promoção de 

iniciativas/atividades que fomentem a defesa do ambiente e o desenvolvimento 

sustentável. Contudo, não são apresentadas orientações concretas que enfatizem o 

potencial educativo dos espaços exteriores. 

Regulamento interno – A manutenção do espaço exterior e a vigilância durante os 

períodos de brincar ao ar livre está à responsabilidade do pessoal assistente 

operacional. A limpeza das zonas de recreio e a participação em trabalhos de horta 

ou jardinagem são também consideradas como atividades de integração na escola. 

Plano anual de atividades – Neste documento está previsto um objetivo relacionado 

com a melhoria dos espaços verdes, no sentido de os tornar mais agradáveis e 

ecológicos. Este objetivo envolve toda a comunidade educativa e deverá realizar-se 

ao longo do ano letivo. No entanto, as atividades de exterior previstas no PAA do 

departamento de educação pré-escolar assumem um carácter muito pontual e dirigido 

pelo adulto, estando predominantemente relacionadas com dias comemorativos. 

Projeto de grupo – Neste documento é apresentada uma lista exaustiva de princípios 

e objetivos educativos, mas o espaço exterior não aparece mencionado de forma 

explícita. 

Na secção relativa à organização da rotina diária, surge a identificação de períodos 

de atividade orientada e livre, sem se especificar o seu local de realização. O tempo 
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de “recreio” está identificado, a par com as rotinas de WC/Lanche e/ou atividade 

lúdica. 

Na secção relativa à organização do espaço, são definidos dois objetivos basilares: 

“1. Criar condições/ promover o desenvolvimento das áreas de desenvolvimento; 2. 

Criar um espaço pensado e organizado em função das crianças e adequado aos seus 

interesses e necessidades e que lhe possibilitem «aprender a crescer»”. Neste 

âmbito, é destacada a existência de outros ambientes educativos, para além da sala 

de atividades, em que se inclui o espaço exterior. Considerando que o “espaço não 

diz respeito apenas à sala onde se realizam as atividades”, importa “criar ambientes 

em que as crianças se sintam bem e possam brincar, aprender e desenvolver todas 

as suas capacidades da melhor maneira possível”. O exterior é entendido como um 

ambiente onde “a criança brinca normalmente com os seus companheiros e é o 

próprio grupo que inventa as suas brincadeiras, o que a leva à descoberta das suas 

próprias capacidades de agilidade, destreza e domínio”. Assim, assume-se a 

necessidade de se desenvolverem estratégias que permitam melhorar as 

oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem que são oferecidas às crianças 

durante o tempo passado ao ar livre. Sobre a escolha de materiais, destaca-se o valor 

pedagógico de materiais naturais e de desperdício.  

Não obstante estas referências ao espaço exterior, a enunciação de pressupostos que 

são tidos em conta na organização da sala de atividades é muito mais minuciosa, 

identificando-se preocupações relacionadas com a participação e resposta aos 

interesses das crianças, com a criação de um ambiente flexível, confortável e 

apelativo, com a promoção de diferentes atividades, etc. 

No que se refere a possíveis atividades a desenvolver para concretizar os objetivos 

educativos definidos, a utilização do espaço exterior quase não é mencionada, 

considerando-se apenas visitas ao meio local, como forma de promover o espírito 

crítico, questionador e reflexivo. 

 

PR2 

Projeto educativo – Nos princípios orientadores do serviço educativo, a referência ao 

espaço exterior surge apenas numa abordagem mais ampla, relacionada com a 

participação na comunidade e com a criação de ofertas formativas adequadas à 

realidade exterior da escola - "A escola deve promover uma cidadania responsável e 

participativa, encarando cada indivíduo como um elemento ativo e capaz de intervir 

de forma responsável, solidária e crítica, na escola e no meio envolvente". 
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Dentro do eixo estratégico "cultura organizacional e sentimento de pertença", surge a 

preocupação com a reorganização "do espaço escolar, dentro e fora da sala de aula, 

de modo a promover o gosto pelo ensino e pela aprendizagem, pela preservação do 

património e da memória”. Contudo, não são estabelecidas ligações diretas com a 

utilização do espaço exterior numa abordagem lúdica e pedagógica, nem mesmo 

quando se abordam questões ligadas à defesa do ambiente e à educação para a 

saúde. 

Regulamento interno - Sem referências relevantes sobre os espaços exteriores do 

CEI ou sobre as práticas desenvolvidas neste contexto. 

Plano anual de atividades1 – No âmbito do projeto do departamento de educação pré-

escolar, relacionado com a educação ambiental, são previstos passeios ou atividades 

que têm como principal objetivo proporcionar às crianças atividades de observação e 

interação com espaços naturais, bem como sensibilizar para a  proteção do ambiente. 

No entanto, estas atividades ocorrem de forma pontual, ao longo do ano. 

Projeto de grupo – Neste documento é assinalado o interesse das crianças por 

atividades desenvolvidas no espaço exterior. Este ambiente é descrito como “amplo 

e agradável”, fazendo-se uma avaliação globalmente positiva do tipo de condições 

existentes. Na descrição das principais áreas e estruturas referem-se algumas das 

suas potencialidades educativas ("O lago com peixes e rãs é um pequeno 

ecossistema que é sempre do agrado das crianças observar e ajudar a cuidar"). A 

principal desvantagem prende-se com o alagamento do terreno em períodos com 

muita chuva, impossibilitando-se assim a sua utilização.  

O tempo para utilizar o espaço exterior é descrito como "recreio", acontecendo de 

manhã, depois do lanche, e depois do almoço. 

Importa referir que o espaço interior e exterior são descritos de forma relativamente 

semelhante, sendo que em nenhum dos casos são tecidas considerações 

aprofundadas sobre as práticas educativas desenvolvidas.  

 

PR3 

Projeto educativo – Sem referências relevantes sobre os espaços exteriores do CEI 

ou sobre as práticas desenvolvidas neste contexto. 

                                                        
1 Não foi possível consultar o plano de atividades global, apenas um resumo descritivo do projeto 
desenvolvido pelo departamento de educação pré-escolar, onde se definem os principais objetivos das 
atividades a desenvolver ao longo do ano. 
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Regulamento interno – Neste documento estipulam-se os procedimentos a seguir 

para o desenvolvimento de aulas no exterior da sala e da escola. “As aulas no exterior 

da sala são permitidas, desde que os motivos o justifiquem e se enquadrem nos 

objetivos da disciplina”. Por sua vez, as “aulas no exterior da escola carecem de 

participação prévia à Direção, referindo os objetivos e motivos que as justificam”. 

Ainda, prevê-se a cooperação e utilização de recursos da comunidade, 

nomeadamente bibliotecas e outras entidades culturais locais e regionais. 

Plano anual de atividades – Na definição das estratégias a desenvolver para alcançar 

aprendizagens relacionadas com diferentes áreas de conteúdo, raramente surgem 

referências aos espaços exteriores, privilegiando-se, muitas vezes, o espaço da sala. 

Por exemplo, no âmbito da promoção da independência e autonomia é referida a 

necessidade de "organizar as áreas e materiais da sala, com a participação das 

crianças, para que se apropriem da utilização do espaço e da localização dos 

diferentes tipos de material”, sem se assumirem preocupações semelhantes em 

relação ao exterior. 

O espaço exterior apenas é referido explicitamente no âmbito da promoção de 

aprendizagens relacionadas com a educação física e com o conhecimento do mundo 

("Prever e planear espaços para a Educação Motora, tirando sempre que possível 

partido de situações ao ar livre e de materiais naturais ou reciclados."; "Dar 

oportunidade à criança de explorar livremente o espaço (exterior ou interior) e de 

desafiar as suas destrezas motoras, correndo riscos controlados."; “Criar 

oportunidades frequentes e diversificadas de contacto das crianças com a natureza, 

levando-as a observá-la, a conhecê-la e a apreciá-la”). De forma mais genérica, 

apresentam-se também estratégias educativas que invocam a relação com a 

comunidade.  

Projeto de grupo – Na descrição dos princípios que orientam a intervenção do 

educador não é feita qualquer referência ao espaço exterior, destacando-se apenas 

a sala de atividades. Sobre este ambiente, considera-se a necessidade de “organizar 

o espaço/sala e materiais de forma a possibilitar vivências diferenciadas nos 

diferentes domínios”, promovendo-se aprendizagens com base numa dinâmica 

flexível, em que as crianças são entendidas como “agentes ativos na construção do 

seu desenvolvimento”. As diferentes áreas que compõem a sala são descritas de 

forma sucinta, referindo-se apenas a possível utilização do espaço exterior para as 

atividades de expressão motora. Não obstante a relativa omissão em relação aos 

espaços exteriores, assume-se que o ambiente educativo “não se circunscreve 

apenas à sala de atividades”, envolvendo todo o espaço escolar e extraescolar. A 
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manutenção do espaço exterior é definida como um obstáculo na reflexão sobre o 

CEI, todavia, não são dados pormenores sobre esta dimensão ou estabelecidas 

possíveis estratégias de resolução. 

A ida ao exterior aparece enquadrada na rotina diária, sendo colocada em paralelo 

com outras atividades livres ou de partilha entre o grupo. 

 

PE4 

Projeto educativo – Partilhado com PR2 

Regulamento interno – Partilhado com PR2 

Plano anual de atividades – Partilhado com PR2 

Projeto de grupo - Documento inexistente. 

 

PE5 

Projeto educativo – Partilhado com PR1 

Regulamento interno – Partilhado com PR1 

Plano anual de atividades – Partilhado com PR1 

Projeto de grupo – No âmbito da definição das estratégias pedagógicas e 

organizativas a implementar, surge a única referência ao espaço exterior, 

considerando-se a necessidade de criar ofertas diversificadas, tanto no interior, como 

no exterior, em que seja dada liberdade para a criança escolher livremente o que 

deseja fazer.  

 

PE6 

Projeto educativo – Partilhado com PR3 

Regulamento interno – Partilhado com PR3 

Plano anual de atividades – Partilhado com PR3 

Projeto de grupo – A referência ao trabalho pedagógico da educadora foca-se, 

sobretudo, na ação desenvolvida dentro da sala. Principalmente nos domínios 

relacionados com o conhecimento do mundo físico e natural e com a abordagem às 

ciências, são estabelecidos objetivos que podem ser promovidos no espaço exterior, 
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no entanto, não são estabelecidas essas ligações. O espaço exterior é apenas 

associado à promoção da expressão motora. 

Na avaliação do ambiente educativo, são assinalados obstáculos relacionados com a 

organização do espaço exterior, frisando-se a reduzida diversidade de material, o 

elevado número de crianças que utiliza o espaço em simultâneo e a falta de espaços 

(interiores e exteriores) para abrigar um grande grupo de crianças em tempo de chuva. 

No entanto, as propostas da educadora em relação à organização do ambiente 

educativo focam-se apenas na sala, não sendo feita qualquer referência ao exterior. 

Ainda que se considere que o “espaço não se circunscreve apenas à sala de 

atividades”, envolvendo outros espaços educativos, como o recreio e a povoação, a 

organização do tempo e espaço exterior não parece orientar-se segundo conceções 

educativas fortes. O tempo passado no exterior está circunscrito ao período da tarde 

e não apresenta um carácter regular. 
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Consentimento informado obtido junto dos profissionais do Estudo B 

 

No âmbito do programa doutoral em Educação, ramo de Administração e Políticas Educativas, do 

Departamento de Educação da Universidade de Aveiro, encontra-se em desenvolvimento a 

investigação de doutoramento de Maria Gabriela Castro Portugal Granja Bento, sob a orientação 

do Professor Doutor Jorge Adelino Costa, intitulada “Espaços exteriores e organização pedagógica 

em contextos de educação de infância – políticas, projetos e práticas em análise”.  

Entre outros aspetos, esta investigação visa explorar as potencialidades pedagógicas dos 

espaços exteriores, considerando princípios e finalidades educativas em creche. Pretende-

se apoiar, acompanhar e estudar o desenvolvimento de práticas educativas no exterior, realizando-

se um estudo de caso focado no grupo de crianças e adultos responsáveis pela “sala do Sol”. 

Durante o ano letivo 2014-2015, serão realizadas observações prolongadas e frequentes junto do 

grupo, desenvolvendo-se uma atitude de investigação pautada pela observação, avaliação, reflexão 

e melhoria das práticas pedagógicas, de forma colaborativa.  

 

Neste sentido, gostaríamos de pedir a sua autorização para registar momentos pedagógicos 

importantes, que decorram no espaço exterior, através do recurso a fotografias e pequenos filmes. 

Estes registos serão utilizados exclusivamente no âmbito da investigação, permitindo, por 

exemplo, que se analisem os momentos de interação entre adulto e criança e se identifiquem 

aspetos ligados à prática pedagógica que podem ser melhorados. 

No decorrer da investigação poderá também surgir a possibilidade de apresentar o trabalho 

realizado em seminários ou outro tipo de eventos de formação, pelo que solicito a sua autorização 

para utilizar os registos recolhidos, no sentido de ilustrar as principais dimensões do estudo. Em 

ambas as situações, nenhum registo será cedido a terceiros, ficando sempre na posse da 

investigadora. 

Importa ainda referir que o seu nome nunca será divulgado e as informações partilhadas serão 

confidenciais, sendo utilizadas apenas para fins relativos à investigação. 

Ficando à sua inteira disposição para qualquer esclarecimento adicional, peço-lhe que preencha o 

formulário apresentado na página seguinte. 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 

Maria Gabriela Portugal Bento 

bie.bento@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:bie.bento@gmail.com
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Autorizo a recolha de imagens e filmes relacionados com a minha prática 

profissional, no âmbito da investigação de doutoramento de Maria Gabriela 

Portugal Bento, permitindo que os registos recolhidos sejam apenas utilizados 

na realização do estudo, sem que a sua identidade seja revelada. 

Autorizo a recolha de imagens e filmes relacionados com a minha prática 

profissional, no âmbito da investigação de doutoramento de Maria Gabriela 

Portugal Bento, permitindo que os registos recolhidos sejam utilizados na 

realização do estudo e utilizados em momentos de formação ou divulgação do 

trabalho de investigação (ex: seminários, congressos, encontros científicos, 

ações de formação). 

Não autorizo a recolha de imagens e filmes relacionados com a minha prática 

profissional, no âmbito da investigação de doutoramento de Maria Gabriela 

Portugal Bento. 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome:________________________________________________ 
 
 
Assinatura:_____________________________________________ 
 
 
Data: __/__/__ 
 
 
 



 

Anexo 9 

Consentimento informado obtido junto dos encarregados de educação no Estudo B 

No âmbito do programa doutoral em Educação, ramo de Administração e Políticas Educativas, do 

Departamento de Educação da Universidade de Aveiro, encontra-se em desenvolvimento a 

investigação de doutoramento de Maria Gabriela Castro Portugal Granja Bento, sob a orientação 

do Professor Doutor Jorge Adelino Costa, intitulada “Espaços exteriores e organização pedagógica 

em contextos de educação de infância – políticas, projetos e práticas em análise”.  

Entre outros aspetos, esta investigação visa explorar as potencialidades pedagógicas dos 

espaços exteriores, considerando princípios e finalidades educativas em creche. Pretende-

se apoiar, acompanhar e estudar o desenvolvimento de práticas educativas no exterior, realizando-

se um estudo de caso focado no grupo de crianças e adultos responsáveis pela “sala do Sol”. 

Durante o ano letivo 2014-2015, serão realizadas observações prolongadas e frequentes junto do 

grupo, desenvolvendo-se uma atitude de investigação pautada pela observação, avaliação, 

reflexão e melhoria das práticas pedagógicas, de forma colaborativa  

 

Neste sentido, gostaríamos de pedir a sua autorização para registar momentos pedagógicos 

importantes do seu/sua educando/a, que decorram no espaço exterior, através do recurso a 

fotografias e pequenos filmes. Estes registos serão utilizados exclusivamente no âmbito da 

investigação, permitindo, por exemplo, a análise dos episódios vividos, em colaboração com a 

educadora, e a posterior definição de estratégias potenciadoras de desenvolvimento e 

aprendizagem. 

No decorrer da investigação poderá também surgir a possibilidade de apresentar o trabalho 

realizado em seminários ou outro tipo de eventos de formação, pelo que solicito a vossa autorização 

para utilizar os registos recolhidos, no sentido de ilustrar as principais dimensões do estudo. Em 

ambas as situações, nenhum registo será cedido a terceiros, ficando sempre na posse da 

investigadora. 

Importa ainda referir que o nome das crianças nunca será divulgado e as informações 

partilhadas serão confidenciais, sendo utilizadas apenas para fins relativos à investigação. 

Ficando à sua inteira disposição para qualquer esclarecimento adicional, peço-lhe que preencha o 

formulário apresentado na página seguinte. 

 

Fico à sua inteira disposição para mais esclarecimentos, através do seguinte contacto: 

bie.bento@gmail.com  

 

Muito obrigada pela colaboração!  

 

Maria Gabriela Portugal Bento 

  



 

Anexo 9 

Autorizo a recolha de imagens e filmes do meu/minha educando/a, no 

âmbito da investigação de doutoramento de Maria Gabriela Portugal 

Bento, permitindo que os registos recolhidos sejam apenas 

utilizados na realização do estudo, sem que as crianças sejam 

identificadas. 

Autorizo a recolha de imagens e filmes do meu/minha educando/a, no 

âmbito da investigação de doutoramento de Maria Gabriela Portugal 

Bento, permitindo que os registos recolhidos sejam utilizados na 

realização do estudo e utilizados em momentos de formação ou 

divulgação do trabalho de investigação (ex: seminários, congressos, 

encontros científicos, ações de formação). 

Não autorizo a recolha de imagens e filmes do meu/minha educando/a, 

no âmbito da investigação de doutoramento de Maria Gabriela Portugal 

Bento. 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome da 
criança:__________________________________________________________________ 
 
 
Assinatura do/a Encarregado/a de 
Educação:____________________________________________ 
 
 
Data: __/__/__ 
 
 



 

Anexo 10 

Grelha de observação das experiências de brincar no exterior 

 

 

 

ÁREAS A OBSERVAR:  

Segurança e autoestima positiva 

Sentimento de domínio e confiança sobre o 
próprio corpo; 

Capacidade para expressar medos, necessidades e 
confiança no adulto; 

Autonomia e capacidade para fazer escolhas; 

Sentido de identidade e de pertença. 

Curiosidade de ímpeto exploratório 

Exploração ativa dos contextos, com recurso a 
diferentes estratégias (ex: questionamento, 
experimentação, manipulação de materiais); 

Realização de escolhas e superação de desafios; 
Controlo crescente sobre o corpo e desenvoltura 
na movimentação no espaço. 

Comp. sociais e comunicacionais 

Desenvolvimento do autocontrolo (ex: aguardar a 
sua vez e dar e receber); 
Capacidade para expressar desejos, interesses e 
sentimentos de forma cada vez mais complexa; 

Desenvolvimento da linguagem verbal; 

Estabelecimento de relações positivas (gerir 
conflitos, negociar, ajudar os outros, respeitar 
diferentes perspetivas); 
Sentido de responsabilidade e respeito por regras 
e limites comuns. 

Intervenção do adulto 

Ex: Introdução de novos materiais, apoio na 
superação de desafios, esclarecimento de 
dúvidas. 

Outros comentários 

Ex: Constrangimentos, imprevistos, ideias, planos 
a implementar. 

 

DATA:  

TEMPO DE OBSERVAÇÃO: 

LOCAL:  

PESSOA QUE REGISTA: 



 
Anexo 11 

Temas abordados nas entrevistas com as profissionais do grupo dos Sóis 

Temas Possíveis questões/ideias a abordar 

Benefícios da ação 

pedagógica nos espaços 

exteriores 

 

Oportunidades de 

concretização das 

finalidades educativas 

Quais os principais benefícios pedagógicos dos espaços 

exteriores? 

De que forma é que consideram que a segurança e 

autoestima positiva são promovidas no espaço exterior? 

De que forma é que consideram que a curiosidade e o 

ímpeto exploratório são promovidos no espaço exterior? 

De que forma é que consideram que as competências 

sociais e comunicacionais são promovidas no espaço 

exterior? 

Dimensões que 

influenciam a 

concretização de 

finalidades educativas 

 

Fatores 

facilitadores/limitadores 

Iniciativas de superação 

de dificuldades 

Que dimensões facilitam/dificultam a promoção de 

finalidades educativas no espaço exterior? 

Que iniciativas são desenvolvidas para superar 

dificuldades ou constrangimentos? 

Atuação do adulto no 

espaço exterior 

Como interpreta o papel do adulto nos espaços 

exteriores? 

Envolvimento das 

famílias 

Quais são as principais implicações ligadas ao 

envolvimento das famílias no trabalho pedagógico 

desenvolvido no exterior? 

 

 



 
Anexo 12 

Lista de materiais naturais e objetos soltos disponibilizados no Estudo B 

 

Materiais soltos: 

• Frascos de champô e 

detergente* 

• Recipientes de plástico 

(preferencialmente com tampa) 

• Taças 

• Latas 

• Pulverizadores 

• Doseadores de sabonete 

• Colheres, tenazes, panelas e 

outros utensílios de cozinha 

• Esponjas 

• Conta-gotas 

• Ferramentas de jardinagem 

• Placas de esferovite 

• Tees de golfe 

• Lupas 

• Caixas de cartão 

• Cestos  

• Sacos de pano 

• Caixas de ovos ou de bombons 

• Pneus 

• Tecidos 

• Tubos 

* Nota: Na utilização de frascos de produtos 

de limpeza ou higiene garantia-se que estes 

estavam completamente vazios e limpos. 

Ainda, os rótulos eram removidos, 

procurando-se assim fazer uma distinção 

clara entre os objetos que as crianças 

podiam utilizar para brincar e aqueles que 

não deviam ser utilizados. 

 

 

Elementos naturais: 

• Água 

• Solo 

• Areia 

• Rochas 

• Serrim 

• Pedaços de madeira 

• Pinhas 

• Conchas 

• Bolotas 

• Bugalhos 

• Frutos 

• Plantas 


