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INTRODUÇÃO 

Citando Gandhi “Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. O futuro 

só depende do que fazemos no presente. Um passo de cada vez.” E esta 

Pós- Graduação acaba por representar isso mesmo. O primeiro dia em que 

entrei no anfiteatro Cid dos Santos: um passo dado em frente após tantos 

anos de acomodação, a saída da minha zona de conforto, o sentimento de 

que afinal fui capaz, o valor que passei a dar a coisas diferentes e as 

pessoas extraordinárias que conheci. A certeza de que hoje sou uma pessoa 

diferente. Uma pessoa a quem os formadores conseguiram deixar o 

“bichinho” de querer fazer cada vez mais e não cessar esta caminhada de 

formação. A certeza que para além de me ter tornado uma pessoa melhor, 

sou também uma Educadora mais forte, mais consciente, mais 

compreensiva. A enorme vontade que fica, de que todas as minha colegas 

Educadoras de creche pudessem ter feito comigo esta caminhada e também 

elas conseguissem mudar-se interiormente e acreditar mais nelas próprias e 

na grandiosa importância que têm em cada bebé e nas suas famílias. A 

consciência de que as famílias têm tanto para partilhar e que muitas vezes 

não damos espaço/tempo para que tal aconteça. 

Ponderei bastante antes de decidir que tipo de trabalho me propunha 

realizar. Se por um lado me agradava manter o mesmo género de reflexão (a 

minha zona de conforto), por outro, seria mais positivo para a minha prática e 

para mim como pessoa, depois desta Pós-Graduação, a realização de um 

projecto de intervenção que pudesse concretizar a curto prazo, que 

conseguisse envolver a minha equipa, os meus bebés e acima de tudo os 

pais. O tema escolhido acaba por ser muito abrangente e ao mesmo tempo 

muito significativo e daí a minha escolha – “O Bebé e a sua circunstância”. 

Poder trabalhar, ao mesmo tempo, a família, a voz e a relação, a música, a 

nutrição, entre outros temas tão importantes, fez todo o sentido para o meu 

projecto final. Todos estes temas são essenciais na minha prática e uns não 

“sobrevivem” sem os outros. Apesar da escolha do tema ter sido 

relativamente fácil, sinto que não posso deixar de abordar outros que estão 

intrinsecamente ligados e sem os quais não iria à verdadeira essência das 
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Ciências do Bebé e da Família. Refiro-me à revisitação da maternidade 

(Módulo II), à vinculação (Módulo IV) e, como não podia deixar de ser, ao 

bebé e os serviços de educação (Módulo VII). Com estes, muitos outros 

temas serão abordados, porque todos eles gravitam e estão conectados 

entre si. E é isso mesmo que são para mim as Ciências do Bebé e da Família 

– uma grande rede de conhecimentos, um novo paradigma relativamente às 

competências dos bebés e a consciencialização dos pais dessas mesmas 

competências, favorecendo o vínculo entre eles. É também não esquecer o 

modelo “touchpoints” e saber que os pais são quem melhor conhece os seus 

filhos e a importância deste modelo de partilha e de parceria. É dar voz aos 

pais e conhecer as estratégias que vão descobrindo serem as que melhor 

resultam com o seu filho, sem dar “receitas” e respeitando as suas decisões. 

É tomar consciência de que influencio o comportamento dos que me 

envolvem e dos que comigo trabalham. É conseguir uma melhor qualidade na 

relação com os pais, fortalecendo a família e levando-os a ser conhecedores 

dos momentos-chave do desenvolvimento. 

Na rotina do dia-a-dia do centro educativo e, em particular, da minha 

sala sinto que a família é talvez o ponto mais frágil e no qual o projecto 

deveria incidir. É certo que consigo manter contacto quase diário com todos 

os pais, mas acaba por ser um contacto breve, em que a troca de informação 

e a partilha acabam por não valorizar as qualidades que cada mãe/pai têm e 

podem partilhar. O desafio foi lançado! A partir dos pressupostos parentais 

dos “Touchpoints” “todos os pais têm forças” e “todos os pais têm algo de 

fundamental para partilhar em cada etapa do desenvolvimento” e sabendo 

que a participação dos pais, na relação pais-escola, é benéfica para o 

desenvolvimento das crianças e que enriquece o trabalho educativo que se 

desenvolve, lancei a primeira pedra de um caminho que desejo seja positivo. 

Pretendo com este projecto que a comunicação entre a minha equipa e os 

pais seja construtiva, colaborativa e que haja, cada vez mais, um 

envolvimento empático onde existam fronteiras disciplinares flexíveis. Dar 

continuidade a esta aliança que vem sendo criada há quase três anos e 

consciencializar os pais das suas competências e capacidades, focando-se 

nas suas forças. Tal como referimos logo no primeiro módulo, quando 
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falamos de Educação, não podemos deixar de referir toda a visão do bebé e 

da família e das relações que estabelecemos neste triângulo. Educar é, cada 

vez mais, promover coerência entre identidades e circunstâncias (Pedro, G., 

2005). 

Assim, este projecto deverá ser concretizado entre os meses de Março 

e Maio. Toda a equipa da sala está envolvida e só tem sentido iniciar este 

caminho com ela. As minhas perspectivas são bastante positivas. Penso que 

para as crianças e famílias será um momento marcante. Durante a 

implementação do projecto, os pais terão sempre o nosso apoio e o meu 

objectivo é levá-los a reflectir sobre as suas potencialidades e valorizá-las. 

Será um olhar a família como unidade de intervenção e como sendo o 

principal contexto de desenvolvimento de cada bebé. 
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DESENVOLVIMENTO 

Neste enquadramento conceptual, não posso deixar de definir 

vinculação e a importância que tem no futuro de cada bebé. A sensibilidade e 

pré-disposição que os bebés possuem para a relação e a necessidade da 

existência de uma base segura, estão na base de todo o processo de 

desenvolvimento. A não existência de um padrão de vinculação seguro, 

poderá comprometer a exploração e a conquista da auto-confiança. Os 

contributos de John Bowlby e de Mary Ainsworth foram essenciais neste 

processo. Bowlby postula a necessidade humana dos indivíduos 

desenvolverem ligações afectivas de proximidade, com o objectivo de 

atingirem a segurança que lhes vai permitir explorar os outros e o mundo, 

com confiança. Esta é uma necessidade vital. A quantidade e qualidade da 

ligação mãe-bebé nos primeiros dias após o parto são de extrema 

importância – a vinculação iniciar-se-á a partir das respostas dadas pela mãe. 

Para Bowlby, chupar, agarrar, seguir, chorar e sorrir, são cinco padrões 

comportamentais que contribuem para a ligação à mãe. Mary Ainsworth 

investigou os efeitos, no desenvolvimento e personalidade da criança, da 

separação materna. Concluiu que a ausência da figura da mãe promovia 

efeitos adversos na criança. Após esta conclusão, desenvolveu o 

procedimento “Situação Estranha” onde são observadas as reacções de uma 

criança quando a mãe a deixa momentaneamente sozinha, com um estranho. 

A forma como a criança se comporta durante a separação e após a chegada 

da mãe, pode revelar informações importantes sobre o tipo de vinculação 

existente entre os dois. Ainsworth pôde concluir a existência de três tipos de 

padrões de vinculação: insegura-evitante, segura e insegura-

ambivalente/resistente que mais tarde irão guiar as percepções individuais, 

emoções, pensamentos e expectativas em relacionamentos posteriores. 

Estes conceitos são um dos alicerces da minha intervenção pedagógica. 

Ser capaz de criar na sala, onde chegam a estar cinco adultos diferentes a 

quem as crianças se ligam, um clima de conforto, segurança, proximidade 

com cada uma (quer física, quer psicológica), que lhe irá permitir a 

exploração do mundo e dar sentido ao seu comportamento. Citando Winnicott 



6 

(1987) “Um bebé não pode existir sózinho, é parte essencial de uma relação.” 

Com uma vinculação segura, também na creche, a imagem positiva que a 

criança irá criar de si própria vai determinar a sua maneira de ser, de 

conhecer, de sentir, de se relacionar com os outros e de se comportar, ao 

longo do seu desenvolvimento. Pretendo, neste sentido, promover um 

atendimento centrado na criança e desenvolver um programa pedagógico 

com experiências variadas e oportunidades educativas. Em resumo, dedico-

me para que cada bebé tenha uma adaptação à creche calma, agradável e o 

mais semelhante possível à vivência de casa. Gabriela Portugal (1998) 

sublinha: “Quando falamos de adaptação à creche falamos do modo como a 

criança entra e experiencia o contexto creche, a partir da sua história 

relacional processada e integrada e do modo como a sua organização é 

integrada e transformada nas novas relações. Poderíamos então falar apenas 

de experienciação da creche. (...)” 

O tipo de relacionamento do bebé vai sofrendo algumas alterações ao 

longo do seu desenvolvimento. Passa de uma total dependência, para uma 

vontade de autonomia gigantesca que o levam a querer fazer tudo sozinho. É 

nesta etapa que se encontram os “meus bebés” – a sua afectividade está 

mais virada para o prazer de quererem fazer sozinhos, de atingir um 

determinado objectivo, no desejo de alcançar um fim. Tomam cada vez mais 

a consciência de que são seres distintos e com vontades diferentes das da 

mãe. Esta autonomia e vontade própria, o “não” no confronto com a mãe e a 

relação de oposição aos pais é apenas uma tentativa de encontrar o seu 

espaço e a sua individualidade. Evidenciam também, na chegada à creche, 

comportamentos de vinculação menos urgentes e frequentes do que 

anteriormente, demonstrando que também os educadores são, para eles, 

figuras seguras. Entende-se assim, que o mundo da criança a nível social, 

inclui a família, outras crianças, a creche, etc. Considera-se a família nuclear 

um contexto de socialização por excelência, pois será aí que irão ter lugar as 

experiências mais precoces da criança e irão ocorrer a maior parte das suas 

interacções sociais (principalmente nos primeiros anos de vida). Apesar disto, 

outras experiências sociais irão gradualmente ocorrer fora da família, em 

contacto com muitas outras pessoas. 
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As características de cada família são únicas e cada criança é única. 

“Somos aquela individualidade que vamos sendo (e criando), de dentro de (e 

num interagir com) todo um conjunto socializado de relacionamentos com o 

real (por onde a fantasia e a imaginação também escrevem), que não apenas 

in-forma e en-forma a nossa singularidade, mas em cujo quadro ela própria 

se forma, move, e trans-forma”. (Barata-Moura, J., 2013). Cada família tem 

características próprias, de acordo com os adultos que a formam, 

representações mentais e experiências de vida muito diversificadas. Este 

será o mote do meu projecto. Trazer para a creche essa diversidade que 

caracteriza cada família. Dar a conhecer a cada criança diferentes formas de 

estar e de ser que cada mãe/pai tem e que tornam cada família tão especial. 

Tomar cada vez mais consciência de que todos os pais têm forças e querem 

fazer bem com os seus filhos. Que cada atitude parental é influenciada por 

situações diversas incluindo as características das crianças, a estrutura da 

família, as condições socioeconómicas, a profissão, os amigos, os valores 

etc. Com estas diferenças haverá um enriquecimento do ambiente 

pedagógico e todos irão beneficiar. “A participação dos pais cria 

oportunidades importantes para a aprendizagem das crianças e para a 

aprendizagem dos pais. De facto, estes constroem uma visão mais rica e 

complexa acerca das aprendizagens das crianças e poderão celebrar a sua 

vida na creche e as suas realizações. (...) Os pais começam a valorizar a 

participação das crianças e a perceber os educadores de infância, não como 

ameaças, mas como profissionais que colaboram com eles na busca da 

qualidade dos serviços.” (Formosinho, J. e Barros, S., 2013). É esse o grande 

objectivo do meu projecto – trazer a família à creche e reconhecermo- nos 

como parceiros, partilhando e compreendendo sentimentos e alcançar um 

sentimento de segurança propício a um trabalho conjunto. 

As mutações que o conceito de família tem vindo a sofrer nos últimos 

anos, torna a implementação deste projecto ainda mais delicada e desafiante. 

É fundamental conhecer os valores socioculturais de cada família, as 

relações envolvidas nesse universo e nunca presumir que estamos perante o 

“modelo tradicional”. Antónia Pedroso de Lima referia, no Módulo III, que não 

são apenas os laços de consanguinidade que formam a família que, não 
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sendo uma unidade natural nem universal, se torna uma unidade social 

culturalmente construída. É este o ambiente vivido no centro educativo – a 

existência de um espírito de família que conduz à aquisição de valores 

cristãos, cultivando o acolhimento, a solidariedade, a verdade, a simplicidade, 

promovendo as relações interpessoais e a educação para a interioridade 

(estabelecer uma boa relação consigo própria, com os outros, com a 

natureza e com o transcendente). (in Regulamento da Creche e Jardim de 

Infância da Obra Social Paulo VI). 

Outro conceito fundamental na elaboração deste projecto, desenvolvido 

por Marina (2011), é a necessidade de se exercer autoridade combinando a 

ternura e a exigência, onde a ternura se refere a um acolhimento sem reserva 

e a exigência, uma firmeza das expectativas. Este equilíbrio, aliado a uma 

forma de comunicar positiva, permitirão um equilíbrio emocional na díade 

pais/filhos e uma confiança na relação para os anos que se avizinham. “A 

investigação tem demonstrado ser fundamental para um bom 

desenvolvimento psicossocial dos filhos a presença e suporte afectivo dos 

pais. Este apoio é importante ao longo do trajecto pessoal desde a infância 

até à fase final da adolescência. (...)” (Sampaio, D. 1997). É esse suporte que 

não se pode descuidar e que quero enaltecer com o projecto. Pretendo ser 

uma boa educadora e conseguir aliar doses de ternura, de firmeza e bom-

trato (Guerra, P. 2013). Conseguir uma abordagem colaborativa que construa 

com as famílias caminhadas para a mudança, valorizando cada criança no 

seu meio, valorizando a vinculação e tornando a Educação um processo que 

permita o desenvolvimento de competências e aptidões, optimizando as 

potencialidades de cada criança. 

Neste enquadramento conceptual do bebé e a sua circunstância, não 

posso deixar escapar a oportunidade e enaltecer a importância que atribuo à 

música no desenvolvimento dos bebés. É uma mais-valia do meu centro 

educativo, a inclusão da expressão musical no currículo da creche, logo a 

partir dos quatro meses. Existem períodos críticos associados ao surgimento 

de conexões neurológicas e sinapses que ocorrem antes do nascimento e 

durante a primeira infância. Se estas conexões não forem usadas para este 
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objectivo durante esses períodos cruciais, acabam por se perder e nunca 

mais são recuperadas. Assim, se um bebé não tiver a oportunidade de 

desenvolver informalmente um vocabulário musical, as conexões que seriam 

utilizadas para desenvolver esse sentido auditivo, acabam por ser 

canalizadas para outro sentido. Acredito que a música é uma arte e que 

através dela os bebés poderão aprender a conhecer-se a si próprios, aos 

outros, ao mundo que os rodeia e a alimentar a sua imaginação e 

criatividade. A aptidão musical é inata, no entanto é afectada pela qualidade 

musical do meio em que se vive. Os bebés nascem com um elevado nível de 

aptidão musical. Se o ambiente a este nível não for tão rico como deveria, o 

nível de aptidão musical irá decrescer gradualmente até que o ambiente 

musical melhore. Neste sentido, é um tema que não posso descuidar e que 

devo sensibilizar os pais. A receptividade que os bebés têm aos sons, a uma 

canção acompanhada por gestos é muitas vezes a minha “salvação” em 

momentos de stress na sala. As manifestações que os bebés vão fazendo, 

demonstram que desde muito cedo aprendem os elementos do código 

musical que os envolve. É das primeiras aprendizagens que realizam, de 

forma informal e sensorial e remete-me para a importância da riqueza 

musical do meio que as envolve, neste caso, a minha sala. 

David Rodrigues (Módulo XI) chamou-me a atenção para a definição de 

utopia – uma reflexão sobre a realidade que temos e a imaginação do que 

queremos ter. E de facto, é disso que trata este projecto de intervenção, uma 

projecção daquilo que pretendo alcançar com os “meus meninos”, a “minha” 

equipa e as “minhas” famílias. A forma mais adequada de envolver as 

famílias no currículo da creche pareceu-me ser a de as chamar à sala. 

Lancei-lhes um desafio de pensarem naquilo que têm de melhor e que 

gostassem de vir partilhar com as outras crianças e com a equipa. As 

respostas foram muito interessantes e variadas: contar uma história, realizar 

uma receita de culinária (p.e. salada de frutas, moldar bolachas), 

experiências de física/química, malabarismo, fazer massa de moldar, teatro 

de fantoches, digitinta com espuma e uns pais músicos propuseram contar 

uma história com música - “O coelhinho branco” da Editora Kalandraka. A 

verdade é que a variedade de respostas manifesta claramente a diversidade 
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de famílias que possuo. As questões constantes que vão colocando, de como 

e quando poderiam vir à sala, demonstram a importância que atribuem a este 

tipo de iniciativas. Tal como já referi, pretendo implementar o projecto entre 

os meses de Março e Maio. Convém frisar que a participação é totalmente 

livre e que não ha qualquer tipo de pressão para que venham à sala. Será 

colocado à disposição um calendário, onde os pais poderão escolher o dia e 

a hora a que querem vir. Para já, não há um feedback da reação das 

crianças. Apenas uma referiu que não queria que viesse o pai, mas sim a 

mãe. Para mim, será mais um momento de enriquecimento. Seguramente 

vão surgir outras formas de realizar actividades, diferentes das que 

habitualmente são propostas. “(...) o currículo diz respeito a tudo o que 

acontece ao longo do programa e que é concebido no sentido de responder a 

todas as necessidades da criança, favorecendo o seu bem-estar e alegria.” 

(Portugal, G. 1998). Stefen Klein, na Conferência Internacional «Valuing Baby 

and Family Passion Towards a Science of Happiness», referiu que a 

felicidade é essencial para a sobrevivência. A sua frase “The brain runs on 

fun” marcou profundamente a sua apresentação e é bem demonstrativa da 

necessidade que imerge de sermos mais positivos e utilizar o humor no 

nosso dia-a-dia. Maria de Fátima Perloiro no seu livro Educar para o 

Optimismo (2011) relembra-nos que ter expectativas optimistas na vida trará 

maior positividade no que nos acontece “(...) não por haver uma lâmpada de 

Aladino que ilumina a sua vida e cria as boas realidades à medida dos seus 

desejos, mas porque esperar e procurar o melhor leva-o a tomar passos 

concretos que o transportam mais perto dos seus sonhos.” E isso acaba por 

ser uma aprendizagem. Para conseguir transmitir o optimismo a crianças tão 

pequeninas também eu tenho que me capacitar dessa potencialidade e 

acreditar que a mudança é possível, basta querer. “As palavras alegria, 

despreocupação, prazer, bem-estar precisam entrar no vocabulário e na vida 

diária de professores, pais, crianças e jovens. O discurso sobre a escola e a 

família tem de deixar de ser queixoso e de vitimização.” (Perloiro, M. 2011). 

Cada pai, após a partilha com o grupo de crianças, levará um pequeno 

folheto onde constarão as potencialidades do envolvimento parental nas 

Ciências do Bebé e da Família. Este folheto, juntar-se-á a tantos outros que 
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têm vindo a ser desenvolvidos no centro educativo e que marcam etapas 

importantes na vida de cada criança, p.e., a entrada para a creche, relação 

pais-filhos, as crianças são o nosso espelho, o treino do bacio, vou ter um 

irmão, entre tantos outros. Este projecto está pensado para ser implementado 

durante este ano lectivo, no entanto, será algo que poderá ser adoptado 

como marca do centro educativo, não apenas para as crianças de dois anos, 

mas para todos os grupos de creche. Apesar do centro estar sensível à 

participação dos pais e solicite essa mesma participação, esta verifica-se 

sobretudo no Jardim de Infância e é uma prática que acontece de uma forma 

não sistemática. O projecto que apresento, pretende constituír esta prática 

como algo que faz parte integrante do percurso de cada criança e de cada 

família na Obra Social Paulo VI. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste trabalho e ao longo de todas as reflexões, fui fazendo 

pequenos relatos de como esta Pós-Graduação teve impacto na minha vida 

pessoal e profissional. O passo que conseguir dar para aqui chegar, devo-o à 

Dra Isabel Duarte, psicóloga do centro educativo, que me “apresentou” esta 

oportunidade e me mostrou o caminho a seguir, acreditando nas minhas 

capacidades. Aproveito para lhe agradecer do fundo do coração todo o apoio 

que me deu ao longo deste ano. 

Tomei consciência da importância que a formação contínua tem na 

minha actividade e em como ela é importante para melhorar atitudes, 

comportamentos acomodados e melhorar a qualidade do meu atendimento a 

cada criança e às suas famílias. Whitebrook, Howes e Phillips, 1990, acerca 

de estudo americano sobre educadores (American National Staffing Study) 

referem: “a quantidade de educação formal obtida por um educador é o factor 

que melhor prediz um desempenho adequado por parte do profissional, 

emergindo a formação especializada como um factor preditor adicional nas 

salas de creche...o nível de educação formal predizia melhores cuidados 

caracterizados por sensibilidade, menos aspereza e menos distância 

emocional.” É este o meu sentimento. Sinto-me mais capaz e mais confiante. 

De facto, sinto-me uma educadora optimista e com muita vontade de olhar 

mais para o futuro do que para o passado. Sei que consigo, cada vez mais, 

ter um discurso interno positivo que consegue transformar os problemas em 

desafios. Sei que não sou perfeita e que a perfeição até se pode virar contra 

mim – não posso controlar de forma obsessiva o meu mundo, não posso 

exigir mais de mim do que aquilo que consigo dar. Sou apenas um ser 

comum, que está a aprender mais sobre uma das suas grandes paixões – as 

Ciências do Bebé e da Família. 

A minha visão de futuro faz-me ter vontade de fazer mais. De procurar 

mais formações vocacionadas para a creche, mas também outro tipo de 

actividades, mais pessoais, que desejo aprofundar. A vontade de estar num 

contexto de cada vez maior qualidade emerge. Há muito trabalho a ser feito, 

muitos livros por ler, muitas formações por assistir. Quero conseguir passar 
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uma visão da creche não apenas como local de guarda, mas sobretudo como 

um meio educativo. Assegurar um cuidado educativo de boa qualidade, com 

técnicos capazes e que consigam aplicar os conhecimentos acumulados, 

sabedoria e as melhores práticas profissionais. Tudo isto sem esquecer o 

desenvolvimento de relações positivas e respeitosas entre famílias e 

educadores - “Better together” (Sparrow, J.). 
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