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Resumo 
Colocada a questão, Que significados e dinâmicas decorrem da poesia de Matilde 

Rosa Araújo quando as crianças assumem um papel ativo na sua utilização e 
questionamento, e erigida a criança como interlocutora privilegiada da poesia de Matilde 
Rosa Araújo, o estudo, inscrito num campo interdisciplinar de investigação e conhecimento - 
Literatura para a Infância e Sociologia da Infância, adota os pressupostos que demandam da 
Nova Sociologia da Infância e analisa os sentidos convocados, construídos e reatualizados 
pela criança, enquanto recetora e intervindo diretamente na ação que a define como sujeito 
de leitura.  

Num quadro de investigação participativa com crianças dos três aos seis anos de 
idade, em contexto de jardim-de-infância citadino, a análise torna presente a aplicação dos 
direitos de participação, considerando-os implicados numa ordem social que privilegia a 
ação e a voz das crianças. Decorrente, os recursos metodológicos assumem a especificidade 
que caracteriza o grupo social da infância - registos deixando visível a relação entre 
investigador e investigados como uma relação participada, interativa, onde o investigado é 
também um investigador.  O estudo recupera, desta forma, os princípios da valorização das 
competências das crianças na pluralidade das suas formas de expressão, sobre a ótica da 
negociação, do rigor ético e da reflexividade investigativa.  

 
Palavras-chave: sociologia da infância; literatura para a infância; poesia para as crianças; 
 
Abstract  

Raised the question, Which meaning and dynamics occur from the poetry of Matilde 
Rosa Araújo when children assume an active role in its usage and questioning, and 
considered the child as a privileged interlocutor of Matilde Rosa Araújo’s poetry, the study, 
inserted in a interdisciplinar field of investigation and knowledge – Childhood Literature and 
Childhood Sociology, adopts the bases that come from Childhood New Sociology and 
analysis the stimulated, built and updated senses of the child as a receptor and intervening 
directly in the action that defines the child as a reading subject. 

In a scope of participative investigation with children aged from three to six, in a 
context of urban a kindergarten, the analysis takes into consideration the application of the 
rights of participation, considering them implied in a social order which privileges the 
children’s action and voice. Therefore, the methodological resources assume the specificity 
which characterizes the childhood social group – verbal, written, pictographic and 
photographic registers, the symbolic dimension of the artistic expressions, showing that the 
relationship between the researcher and the research subjects is participative and 
interactive, where the research subject is also a researcher. In this way, the study recovers 
the principles of the valorization of the children’s competencies in the plurality of their 
forms of expressions, in a process of negotiation, ethical rigor and investigative reflexivity. 
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I Introdução 
 

Branco, branco e orvalhado, 
O tempo das crianças e dos 
álamos. 

Eugénio de Andrade, 
2000 

 
O estudo A poesia de Matilde Rosa Araújo (re)vista pelas crianças,  advém de um 

percurso pessoal e profissional, ancorados num conjunto de reflexões que temos vindo a 
efetivar na áreas da Literatura para a Infância (com especial incidência na poesia de 
potencial receção infantil) e da Sociologia da Infância, ambas resgatadas à cadeia 
intertextual que colhe, na ação e na voz das crianças, a singularização subjetiva de que  nos 
fala R. Barthes (1973).  

Desenvolver uma investigação na área da poesia em contexto de jardim-de-infância, 
impôs-se a partir da perceção de que a poesia para a infância tem merecido um papel de 
menor relevo no campo investigativo, nomeadamente no domínio da literatura 
institucionalizada/literária e no efetivo funcionamento da mesma como sistema 
comunicativo.  

No campo dos novos estudos sociais sobre a infância, adotam-se os princípios de 
uma investigação como “escuta do ser” (Heidegger, 2002), contrapondo como Soares, 
Sarmento & Tomás, (2004:5). 

  
o entendimento das crianças como objetos de conhecimento social, a 
perspetiva das crianças como sujeitos do conhecimento, aos procedimentos 
analíticos e interpretativos que rasuram ou esvaziam de conteúdo as 
interpretações das crianças sobre os seus mundos de vida, procedimentos 
que  reflexividade metodológica que recusa o etnocentrismo 
adultocêntrico, e às metodologias que assumem instrumentalmente as 
crianças como informantes desqualificados, metodologias participativas 
que assumam as crianças como parceiras na investigação. 

 
A escolha da poesia de Matilde Rosa Araújo decorreu, deste modo, em conexão com 

os princípios anunciados, procurando, por um lado, desvelar um universo poético 
particularmente representativo na área da poesia para a infância no que se refere às 
figurações da infância e do mundo infantil na criação literária da Autora, por outro, dar ênfase 

não só ao estudo do próprio texto (poesia de destinatário extratextual infantil), mas também ao envolvimento das crianças na resposta a 
esse mesmo texto.  

O percurso investigativo parte do pressuposto que o leitor-criança assume um papel 
imprescindível na (re)criação do texto, como resultado de uma interação recíproca entre o 
autor e o leitor,  por inerência aos espaços/tempos onde se  apresenta, como poderá ocorrer 
com a poesia de destinatário extratextual infantil de Matilde Rosa Araújo.   

Com efeito, a poesia literária, ao oferecer à criança, de forma singular, a integração 
do imaginário no real, cumpre os pressupostos que demandam dos Novos Estudos da 
Criança (Prout, 2005), a partir de um quadro interpretativo que nos permite compreender as 
crianças como atores sociais competentes, ou seja, com poder de ação e iniciativa, 
capacidade de produção simbólica, nas múltiplas possibilidades de reconfigurar o mundo, os 
seus mundos. As ‘culturas da infância’ (Sarmento: 2002) consolidam, desta forma, o princípio 
que não há uma infância universal e que as mesmas emergem numa rede de relações 



sociais, onde a criança cria e recria significados a partir das suas experiências e modos de 
vida. 

Do ponto de vista da linguagem poética, podemos perceber que a criança não é uma 
recetora passiva; pelo contrário, ela torna não só possível a desejável cooperação 
leitor/texto como interceta no discurso que lhe é próprio, o uso partilhado das suas 
brincadeiras, o seu imaginário, a vivência dos seus afetos.  

Neste enquadramento se situa a problemática do estudo. Em breve síntese, 
desvendar a escrita poética de potencial receção infantil de Matilde Rosa Araújo e 
compreender que significados e dinâmicas que decorrem quando as crianças assumem um 
papel ativo na sua utilização e questionamento, são, efetivamente, os seus princípios 
orientadores. 

 
 

II Natureza Teórica do Estudo 
 

A partir da última metade do século XX, a investigação realizada no domínio da 
literatura de potencial destinatário infantil tem vindo a adquirir progressiva visibilidade. 
Origens, percursos, produção e receção são algumas das problemáticas que vêm a ser 
projetadas à luz de um conjunto de questões concernentes à universalização da cultura 
infantil e consequente valorização da infância e das crianças quer como atores culturais, 
quer como recetores de bens culturais.  

No campo da literatura para a infância, estas considerações não podem abstrair-se 
do processo de transformação das representações1 da criança, das formas de a ver e de a 
mostrar (Vidigal, 2005:276), num continuum (tempo e espaço) em que a criança é pensada 
como ser em défice2, na sua incapacidade (entre outras) de ‘ler’ o mundo e de o 
(re)interpretar de modo próprio, até à infância reconhecida  como categoria geracional e 
social (Corsaro, 1997).  

 Acrescem as repercussões que se refletem na estrutura social e, concludentemente, 
na literatura a ela preferencialmente destinada. Tal como refere Thownsend (1977: 17), 
“Antes de poder haver livros para crianças, tinha de haver crianças - isto é, crianças que 
eram aceites como seres com os seus interesses e necessidades específicas, não só como 
homens e mulheres em miniatura”. 

É nesta configuração de saberes que podemos situar um conjunto de princípios que 
se substanciam na intenção de ultrapassar não só uma visão naturalista e universal de 
criança e de infância, perpetuadora de indicadores cronológicos, físicos ou psicológicos, mas 
também de reconhecer o fenómeno social da infância como uma categoria social autónoma, 
analisável nas suas relações com a ação e a estrutura social (Sarmento, 2005), o que 
significa, dentro do âmbito e extensão de uma sociedade pós-moderna, a preocupação de 
promover um conhecimento comprometido com o processo de (re)construção da infância – 
a criança sujeito da sua própria vida. 

E aqui já estamos a reservar para a literatura um trabalho de sentido que o texto 
[literário] necessariamente vem potenciar” (Guimarães, 1999:24) e que, segundo Peter Hunt 
(1994) convoca a ideia da criança-sujeito, no exercício da sua atividade crítica, a qual não é 
redutível ao cânone literário e/ou ao aprisionamento do texto enquanto sistema de signos 

                                                           
1
 Representações instituidoras de práticas sociais e discursos legitimadores  

2
 Segundo Sarmento (2004), a construção social da infância, historicamente consolidada, realizou-se seguindo o 

princípio da negatividade 



definido à margem da cadeia intertextual.  
Neste processo subsiste a ideia que, através da valorização da ação e da voz das 

crianças e dando ênfase à pluralidade dos seus modos de comunicação e expressão, se 
poderão desenvolver novas maneiras de construir conhecimento que suportem, nos planos 
teórico e prático, discursos alternativos no que diz respeito a novas formas de intervenção 
social e educativa3. Na área da Sociologia da Infância busca-se aliar a especificidade social da 
infância e das crianças ao lado mais subjetivo das suas ações e indagações. 

A este propósito podemos ouvir Catarina Tomás (2006:39): 
 

Para escrever sobre a infância é necessário lê-la e compreendê-la, mesmo 
que ela se mostre, à primeira abordagem, ilegível, incompreensível, talvez 
inacessível. Escrever sobre a infância é afinal, uma tentativa de mapear a 
multiplicidade dos sentidos, as múltiplas vozes e as diferentes escalas onde 
as crianças se movem e são movidas. 

 

Enquanto domínio científico construído a partir da visibilidade social conferida às 
crianças, o estudo, A poesia de Matilde Rosa Araújo (re)vista pelas crianças, inscrito num 
campo interdisciplinar de investigação e conhecimento - Literatura para a Infância e 
Sociologia da Infância, adota os pressupostos que demandam da Nova Sociologia da Infância 
e analisa os sentidos convocados, construídos e reatualizados pela criança, enquanto 
recetora e intervindo diretamente na ação que a define como sujeito de leitura.  

A parte analítica deste estudo projeta-se a partir da articulação entre dois vetores 
fundamentais. O primeiro, procura compreender em que medida a criação literária de 
Matilde de Rosa Araújo, na dimensão anotada, sustenta a competência interpretativa do 
sujeito/leitor, fazendo eco das suas emoções, sentimentos e condições existenciais; um 
outro que, ao privilegiar a Sociologia da Infância como um espaço social e científico para o 
grupo social da infância, reconhece as crianças como produtoras de sentido, sujeitos de 
conhecimento, valorizando a sua capacidade de produção simbólica e a constituição das 
suas práticas em sistemas organizados social e culturalmente (Sarmento, 2004). 

Seguir este quadro de possibilidades pressupõe compreender o ‘brincar poético’ das 
crianças como um dos elementos constitutivos das culturas da infância. A aceitação deste 
princípio propõe uma relação imediata com os propósitos metodológicos da Sociologia da 
Infância, assumindo-se a exigência de captar os significados e dinâmicas que decorrem da 
poesia de Matilde Rosa Araújo quando as crianças assumem um papel ativo na sua utilização 
e questionamento. Dando ênfase ao carácter dinâmico das culturas da infância e à sua 
dimensão social, adota-se, na vertente investigativa, os seus contributos para a 
compreensão da recetividade da criança, esta reveladora daquilo que são as formas culturais 
autónomas geradas pelas crianças nas suas interações e nas interações que estabelecem 
com os adultos e com o mundo (Sarmento, 2002). E aqui não podemos deixar de pensar nas 
questões associadas ao brincar das crianças como uma área estruturante do seu dia-a-dia. 
Esta ideia ajuda-nos a situar a ideia de cultura que, independentemente da definição 
específica, sugere, que todo o ser humano age conjuntamente. A pluralidade das fontes dos 
modelos culturais levar-nos-á assim a compreender a cultura como a ela se refere D. Cuche 
(1999:110) 

 

                                                           
3
 Estas considerações fazem-nos recordar as precauções de Pierre Bourdieu (2007), na sua obra A Miséria do 

Mundo, reconhecendo a legitimidade de uma visão universalizante do saber particularmente insensível à 
particularidade dos saberes profanos. 



Um conjunto dinâmico, mais ou menos (nunca por completo) coerente e 
mais ou menos homogéneo. Os elementos que compõem uma cultura, 
porque provêm de origens diversas tanto no espaço como no tempo, nunca 
se integram totalmente uns com os outros. Há sempre margem de jogo (…) 
esse interstício no qual se insinua a liberdade que os indivíduos e os grupos 
têm de manipular a cultura. 

 
Tal como os adultos, as crianças desenvolvem sistemas partilhados de interação. 

Situando-nos, por exemplo, na cultura lúdica das crianças percebemos o seu significado 
social e cultural. No entanto, o brincar é também um meio de experimentação; a criança 
constrói e reconstrói significados a partir da sua própria experiência. A este propósito4, 
Huizinga (1995) sugere que o brincar e as atividades a ele associadas estabelecem uma 
estrutura, a da própria cultura infantil. O mesmo se passa com os aspetos comunicativos da 
linguagem e o seu desempenho exploratório. 

Confirmada a capacidade recetiva da criança relativamente à poesia, do ponto de 
vista da investigação, este posicionamento coloca-nos o propósito de considerar o potencial 
expressivo e lúdico da linguagem poética como uma das manifestações das ‘culturas da 
infância’.  

Esta abordagem, tendo em linha de conta a especificidade da literatura como espaço 
de conquista pessoal e social e a poesia como um ato criador e lúdico, dá centralidade às 
aprendizagens de natureza sócio-construtivista e ao primado da estrutura dialógica do 
pensamento e do conhecimento. Valorizada a relação entre a linguagem e o pensamento, o 
mesmo significa a possibilidade de ampliar o pensamento das crianças, proporcionando o 
desenvolvimento da sua capacidade de mobilizar correlações lógicas, textuais e culturais em 
contextos significativos.  
 

 

III Opções metodológicas 
 

(…) A investigação sociológica dos quotidianos infantis é, antes de mais, 
uma investigação policromática e multifacetada. É também uma 
investigação aberta a outros campos disciplinares, nomeadamente os da 
antropologia, da demografia, da geografia, da psicologia, do direito e das 
ciências da educação. As necessárias implicações metodológicas que daí 
resultam multiplicam-se também numa pluralidade de instrumentos 
suscetíveis de serem utilizados em contexto, de forma a desvendarem e 
desocultarem as suas vozes e ações. (Fernandes, 2009:113) 

 

Tendo em consideração a questão enunciada e os constructos teóricos valorizados, o 
estudo insere-se num quadro de investigação participativa. Parte do pressuposto de que as 
crianças são atores sociais, competentes nos seus quotidianos e que devem, por isso, ser 
inseridas no processo de produção do conhecimento sobre si próprias. Na forma de 
construção dialógica com o destinatário extratextual infantil, dá ênfase à construção de 
significados pela criança, às suas subjetividades, assumindo os princípios da valorização das 
suas competências e questionamento e apelando à diversidade das suas formas de 
comunicação e expressão.  
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 Esta ideia é também defendida por outros autores, entre outros, Iturra (na área da Antropologia), Manuela 

Ferreira e M. Sarmento (na área da Sociologia) 



Afastando-nos, deste modo, das teorias maturacionistas ou ainda dos princípios positivistas (configurados pela 
psicologia behaviorista), esta ideia remete-nos para o processo de reprodução interpretativa proposto por Corsaro (2002), 
no sentido em que a criança (sujeito/recetor) gozará da possibilidade de participar/intervir diretamente no processo de 
criação e recriação da cultura (elemento artístico/texto poético) no âmbito de uma estrutura que é, ela própria, inerente à 

cultura
5

 onde se encontra inserida. Na forma de construção dialógica com o destinatário extratextual 
infantil, o estudo recupera, desta forma, a alteridade do sujeito-criança em relação ao texto, 
numa declarada valorização do texto literário (poesia de Matilde Rosa Araújo, na sua 
estrutura aberta (Eco, 1989).  

Ao procurar compreender o modo como as crianças desenvolvem questionamentos e 
reflexões através da hermenêutica literária, neste campo de análise assume, a partir de uma 
metodologia participativa, o poder expressivo das crianças, suas emoções, experiências e 
universos de vida. No domínio próprio das ‘culturas da infância’, delineiam-se esses contornos (Sarmento, 2002): construção de 

significados autónomos (denominada de semântica), a não subordinação aos princípios da lógica formal (sintaxe), a especificidade dos elementos 
constitutivos das culturas da infância – jogos, brinquedos, palavras, gestos (morfologia) e as relações de comunicação estabelecidas (pragmática). 

No cenário que temos vindo a desenhar Sarmento (2004) aponta quatro eixos 
estruturadores das culturas da infância: a interatividade (inscrita de um modo particular nos 
contextos de interação com pares), a ludicidade (transversal à sociedade, o que implica que 
as crianças sejam compreendidas como atores no contexto onde se movem), a fantasia do 
real (como transposição imaginária das situações vividas) e a reiteração (onde, para a criança 
o tempo não é linear, antes recursivo). 

A este corpo de entendimentos que suportam os principais pressupostos do percurso 
investigativo, assume-se a participação das crianças como questão central. 

Colocada de novo a problemática de investigação, compreender os significados e 
dinâmicas que decorrem da poesia de Matilde Rosa Araújo quando as crianças assumem um 
papel ativo na sua utilização e questionamento, o estudo assume, a partir de uma 
metodologia participativa, o poder expressivo das crianças (Malaguzzi, 1999), os seus 
interesses e sua implicação efetiva (Fernandes, 2009) e afetiva. O questionamento, 
revelador da curiosidade, da imaginação e dos desejos da criança integra, de forma plena, os 
direitos da criança na forma como vai dando sentido ao que vê, sente, reconhece, 
experiencia e partilha. E é neste contexto que o patamar do protagonismo faz jus a um 
espaço investigativo participativo: a criança conduz o seu próprio questionamento, explora 
as suas suposições, descobre, interpreta, constrói.  

No campo específico da educação de infância, considera-se que a criança 
desempenha um papel ativo no seu processo educativo, o que concetualiza uma nova 
imagem de criança, competente, ativa, capaz de tomar decisões, fazer escolhas, construindo-
se ainda e em última análise a ideia de criança cidadã, criança-sujeito de direitos. A lógica 
dos direitos de participação, garantindo à criança o direito de se exprimir livremente sobre as 
questões que lhe respeitem (CDC, 1989, art. 12º e 13º), promove a reinstitucionalização da 
infância, o que significa também aceitar a aplicação dos direitos de participação, 
considerando-os sempre implicados e rendibilizados numa ordem social que privilegie a ação 
e a voz das crianças (Fernandes, 2009: 49). 

Consideradas estas ideias no presente estudo, a investigação 

participativa com crianças, enquadrada no paradigma participativo de 
investigação, torna visível a relação entre investigador e investigados 

como uma relação participada, interativa, onde o investigado é também 
um investigador. 
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  Cultura entendida como um fórum onde é possível criar e recriar significados 



Do espaço participativo, otimizado pela presença da criança, emerge também a 
vertente interpretativa: colocando limites à individualidade do investigador, assume-se uma 
diferença não menorizante e prefigura-se uma abordagem capaz de aceder ao mundo 
singular das crianças. 

Paralelamente a esta revalorização da criança no processo investigativo, não cabe 
outra alternativa senão revalorizar a investigação teórica, aqui também sugerida pela 
construção de um roteiro ético que inclua os objetivos da investigação, os procedimentos e 
técnicas de recolha e construção de dados, assim como a divulgação do conhecimento 
produzido. Assegura-se, deste modo, um processo que, ao proceder dos pressupostos já 
referidos, assume definitivamente a voz e a ação da criança. 
 
Contexto de investigação, operacionalização, instrumentos de recolha de dados e 
procedimentos metodológicos:  

 
De modo decorrente, os instrumentos de recolha de dados e procedimentos 

metodológicos no âmbito da metodologia participativa, assumem a especificidade que 
caracteriza o grupo social da infância (que neste estudo envolve um grupo de crianças com 
três, quatro e cinco anos), o carácter contextual da investigação (jardim-de-infância citadino) 
e a problemática do próprio estudo, aqui norteadora dos elementos a observar e a registar: 
a atenção dada ao modo como as crianças agem e interagem com o texto poético, as suas 
possibilidades de interesse, de receção ou apropriação (expressões verbais e não verbais) e 
(re)criação. A partir desta ponderação, as possibilidades são imensas e decorrem 
essencialmente da criatividade dos implicados no ‘desenho’ da investigação, sejam eles 
investigadores-adultos ou investigadores-crianças (Soares, 2004). 

No âmbito da investigação participativa, isso significa que os dispositivos 
metodológicos beneficiam de uma contínua contextualização, num processo que depende 
prioritariamente das crianças. Registos verbais, escritos, pictográficos, fotográficos 
(individuais e em grupo), técnicas dramáticas, observação participante, a dimensão 
simbólica das expressões artísticas vão-se constituindo como possibilidades. Considerando 
ainda os princípios metodológicos e teóricos adotados, a inclusão de material de estímulo 
(Fernandes, 2009), pensado este, no presente estudo, como ‘pontos de encontro’ entre o 
leitor/criança e o texto poético (nomeadamente técnicas relacionadas com artes visuais 
e/ou a possibilidade de diálogo com outras formas de expressão artístico-culturais - pintura, 
música, dança), também ele não esgota as possibilidades existentes. 

A considerar ainda que a própria configuração textual do estudo (poesia de 
destinatário extratextual infantil) oferece uma série de estratégias expressivas que o 
leitor/criança atualiza no ato que o define como sujeito de leitura. Recupera-se, desta forma, 
a voz e a ação das crianças sobre a ótica da negociação, interesses, partilha, expectativas, 
muito ligadas ao contexto, ao conhecimento partilhado e às várias perspetivas e 
experiências dos interlocutores.  

Admitindo-se, como exigência, a voz e a ação da criança e integrado este percurso 
investigativo no quotidiano do Jardim de Infância6, privilegia-se uma dinâmica que inclui: 

- Momentos de encontro e diálogo com o texto literário (poesia de Matilde Rosa 
Araújo), a partir de processos hermenêuticos adequados ao perfil da criança, 
designadamente à sua competência linguística e/ou leto-literária;  
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- A inclusão de estratégias motivacionais (inserem-se aqui as propostas lúdicas, 
espontâneas ou planeadas); 
- A informalidade dos espaços/tempos capazes de receber ideias e propostas. 
- O envolvimento já comum da comunidade educativa, pais/encarregados de 
educação  
Isto significou que a investigação adotou o “modo de estar” já habitual nas rotinas do 

jardim-de-infância e das crianças. 
Assume particular importância um ‘modo de fazer’ participativo que reconhece o 

desenvolvimento global como objetivo (Ribeiro, 2002), o papel do brincar nos processos de 
aprendizagem no domínio da realidade (Vigotsky, 2007), a criatividade como ação 
transformadora (Gardner, 1994); parte integrante desta ideia, o modo como as crianças, 
numa viagem de descoberta, vão formulando considerações sobre o que ‘leem’, sentem ou 
imaginam. Sim, porque como nos deixa ver Matilde Rosa Araújo (1988: 20), “a criança é, na 
sua essência, revolucionária. Revolucionária porque pura e significativamente mutante. 
Revolucionária sobretudo em mansidão, embora possa agir em turbulência declarada ou em 
interrogação serena, mas perturbadora, na procura de caminhos”. 

Neste reconhecimento, e por contraponto aos métodos de que se socorre 
normalmente a ciência positivista, a metodologia qualitativa e interpretativa assume 
importância fundamental “com vista à obtenção de um conhecimento intersubjetivo, 
descritivo e compreensivo” (Santos, 1996:22). Por sua vez, aos processos metodológicos7 
atribuem-se-lhe uma importância relevante na medida em que a realidade não apresenta 
uma configuração claramente definida e o investigador não se limita a constatar factos, mas 
busca a sua compreensão; daí o apelo às dimensões interacionais e subjetivas 
(interacionismo simbólico8, etnometodologia9), assim como aos universos construídos pelos 
indivíduos e objetivados na prática social. 

É nesta ‘filiação’ científica que o ponto de partida para a investigação participativa é a 
criança, ela própria, de forma direta – o que ela tem a dizer, o que ela sente, acolhe e 
expressa.  

Neste espaço de descobrimento, onde o pensar e o sentir caminham lado a lado que 
se situa a investigação participativa com crianças. Esta confluência reivindica princípios 
éticos que ao tomar os atores sociais - crianças, implicados, constitui um desafio não só ao 
processo (em todos os seus momentos), como à sua correlação imediata com a leitura 
compreensiva e interpretativa da informação.  

Retendo novamente as considerações éticas que orientam este percurso, 
nomeadamente a construção de um roteiro ético que inclui os objetivos da investigação, os 
procedimentos e técnicas de recolha e construção de dados, assim como a divulgação do 
conhecimento produzido, o estudo assume como exigência a voz e a ação da criança, a 
mesma criança que lida e chama a si a própria a liberdade do pensar. 
 
 
IV Trabalho empírico: 
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 Passa-se agora a privilegiar as abordagens antropológicas, as naturalistas, estudos de caso, a investigação-

ação, as histórias de vida. Por sua vez, procura-se apoio em várias vertentes epistemológicas, nomeadamente a 
fenomenologia; novos conceitos passam a ser utilizados, como o de dominação, reprodução e representação 
social; há também uma reaproximação com áreas da filosofia  
8
 Que valoriza o processo de interação social, do gesto, na formação e desenvolvimento da linguagem 

9
 A etnometodologia vê os significados como sendo sempre definidos pelo contexto; é uma abordagem 

relativamente nova na investigação qualitativa, cujas bases podem ser atribuídas a filósofos fenomenologistas 



 
Que menino se recusou já a brincar num sótão, a inventar inexistências? 
Está-se fora do mundo, numa torre inacessível, as pessoas crescidas ficam 
longe, com as suas ocupações, ideias, hábitos incompreensíveis. Aqui é o 
reino da fantasia, da realidade, indescoberta. 

José R. Miguéis (1976:126) 

 

Neste espaço tem agora lugar a poesia. Com ela, as crianças (con)vivem numa 
espécie de jogo, entre o singular sentido da realidade e os pormenores deliciosos da 
imaginação. Como algo de imediato, a acontecer, o prazer de brincar com as palavras10: 
pequenos versos, jogos sonoros, vão despertando a atenção da(s) crianças para os recursos 
expressivos da linguagem. Logo a seguir, a poesia, que, como diria Éluard (2002:28), “numa 
extraordinária pluralidade de sentidos, pode tudo dizer”. Assinale-se, num tempo. Quem o 
assegura é também Luísa Dacosta (2002:11), “é preciso ler várias palavras, várias frases, para 
obter um sentido, o que é uma extraordinária experiência e enriquecimento humano (…) 
[porque] o tempo é, por si só, um fator de maturação; sem tempo, não há amizade, nem 
sonho, nem frutos, nem vida”  

Desta forma e crendo como Georges Jean (1995:14) que “a arte em geral, a música, 
as artes plásticas, a dança para certas pessoas e a poesia para todos, não existe unicamente 
para a contemplação, a escuta ou a leitura, são apelos à criação e, em primeiro lugar, à 
criação da própria pessoa”, situamos o corpus de análise, circunscrito a um conjunto de 
textos/poemas de potencial receção infantil de Matilde Rosa Araújo11. Neles estão presentes 
os principais segmentos ideotemáticos que percorrem toda a obra poética da Autora que 
tem a criança como destinatário preferencial: a presença constante da infância, o universo 
infantil enlaçado de ternura, a passagem do tempo, a dualidade infância/velhice, a paz, a 
alegria, o amor, mas também a angústia, o sofrimento, a dor. A proposta considera ainda (na 
sua existência escrita) recursos estilísticos (fónicos e rítmicos) e matizes lúdicas, aptas a uma 
natural atração das crianças. Sem limites prévios oferece-se [à criança] a possibilidade de 
descoberta, o [seu] comprazimento, a afetividade gratuita.  

É também ocasião de referir que, sendo a poesia, neste contexto, um modo de estar 
e de brincar, não foram necessários fatores explicativos para a sua presença. No entanto, o 
‘processo de intenções’ para fazer da leitura das obras de Matilde Rosa Araújo (de 
destinatário preferencial infantil) uma possibilidade de investigação, esse recuperou os 
contributos do paradigma participativo. 

 O desejo de procurar entender por que algumas obras se tornam únicas na paisagem 
da produção poética para a infância acompanha o nosso percurso, através de uma relação 
partilhada entre investigadora e investigados. Se problematizar a possibilidade das crianças 
dialogarem com a poesia para pequenos leitores de Matilde Rosa Araújo, situa o primeiro 
propósito deste estudo, compreender o modo como o fazem (possibilidades de 
entendimento, de interesse, receção ou apropriação), cria um novo campo de análise.  

Necessariamente dependente, este estudo, da relação estabelecida entre o autor 
(poeta) e o leitor(a) (criança) é preciso assegurar a mediatização. Ressalve-se, desde logo, a 
voz e a vez da(s) criança(s). 

E o corpus de análise, previamente definido, vai dando lugar à experimentação, à 
descoberta, a uma arte do diálogo e de escuta. Como método investigativo participativo, 
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 Pequenos poemas ou textos poéticos que vão surgindo (por exemplo, no contexto de uma história ou a 
propósito de algumas festividades - magusto, Natal) 
11

 Em anexo I 



relembra-nos Natália Soares (2006:32), “as ideias pré-concebidas acerca da implicação da 
criança nestes processos não têm espaço, uma vez que decorrem essencialmente das suas 
experiências e competências sociais, das suas vontades e expectativas, decorrem no fundo 
da complexidade e intersubjetividade que encerra cada um destes atores sociais”. Sim, 
porque ninguém ama o que não conhece.  

Reformulado então [o corpus de análise] à medida que as crianças acedem ao mundo 
encantado dos textos [poemas], o mesmo confirma as palavras de João Franco (1999:73): 

 

A beleza do discurso poético é sentida mesmo que imagens não sejam 
descodificadas. As crianças, se com elas habitualmente lidarem, podem 
desenvolver com as imagens poéticas, para além da interiorização de 
referências gramaticais, semânticas e sintáticas que, lentamente, vão 
enriquecendo o seu reportório linguístico, uma relação estimulante e 
estruturadora, descobrindo e reconhecendo o poder estético das palavras 
(…). 
 

Emergem agora outros momentos de interação (outros poemas que não os inscritos 
no corpus de análise) não menos desafiadores porquanto incorporaram a possibilidade de 
comunicar, expressar, fruir. Como fonte de operações simbólicas, ao texto poético é 
atribuído um valor particularmente significativo, ora em cumplicidade com as experiências 
da criança ou metamorfoseado com outros elementos, fontes de história(s) e de cultura, ora 
remetido à capacidade de imaginar, criar, sentir, partilhar. No entanto, esta cultura não a 
podemos considerar exclusiva da comunidade adulta; ela é inerente à própria comunidade 
infantil. Esta questão assenta na forma participada de compreensão e construção de 
significados, bem presente no momento12 que se transcreve: 

 
Num ambiente em que a fruição da poesia se constitui como uma 

prática regular, as palavras do Vi., soam num momento de leitura 
individual, na biblioteca da sala do jardim-de-infância: 
Vi - Hoje não lês nenhum poema? 

 O Vi, procura a minha atenção para o livro13 que o absorvia há 
algum tempo, Mistérios (Araújo:1988)          

 Aproximo-me. E tal como sugerem as palavras de E. de Andrade, 
Pelo céu vai o poeta, sobe, sobe de bicicleta, as palavras do Vi. seguindo 
uma criação textual  original, que toma como motivo os seus próprios 
motivos, dá o tom: Mistérios/sérios/ um sol que é poesia/ e a menina que 
brinca/conhece os mistérios sérios do jardim/ porque é uma flor e é dela o 
seu jardim. 

Nesta proposta de ‘viagem’, onde ao prazer de situações 
inesperadas se justapõe uma dinâmica de participação e envolvimento, 
algumas crianças aproximam-se contagiadas pela intensidade e pelo fulgor 
poético de Vi.  

Mistérios - o livro - (Araújo:1988) segue agora o imaginário das 
crianças:  
S. - Esse é o livro dos misteriosos… 
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 Diário de Bordo: 24 de abril de 2012 
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 Nos cerca de vinte e dois poemas incluídos nesta obra, muito ricos na sua construção formal e simbólica, 
assistimos à evocação de um imaginário infantil, visível no modo como se apoiam em múltiplas referências ao 
brinquedo e ao jogo simbólico, às histórias tradicionais e às canções infantis, a lengalengas e a outras rimas de 
feição tradicional popularizadas entre as crianças, e a um fascinante mundo de animais humanizados. 



Vi. - Não é misteriosos… mistérios… é assim… mistérios 
D. - Eu gosto de mistérios… porque eu tenho muitos mistérios 
Ar.14- Sim?.. 
D.15. - Sabes que eu tenho um ‘monte’ só meu (?)… é o meu local preferido 
para brincar…. 
S. - Mistério é a lua… a lua é mistério… 
C. - A lua é branca e a cor… branca é misteriosa… 
S. - É como o vestido de noiva… 
(…) 
C.- Misteriosa é a rosa… o meu pai dá sempre uma rosa à minha mãe 
quando ela faz anos…e a minha mãe diz que a rosa é assim… misteriosa.  
Sa.- (Acaba de integrar, neste momento, o grupo) Eu quero pintar o poema 
dos mistérios, posso? Vou pintar todo todo de preto…os mistérios são 
muito… (pronuncia com bastante ênfase) são bem pretos escuros…  
S. - Lês para mim, aquele16 dos mistérios? 
Ar.- Sim, claro que sim 
Vi.- Eu já li o poema, não li? E tu escreveste não foi, Ar.? O meu poema é o 
livro inteiro17. 
 

Neste cenário imprevisível quanto poético, a palavra mistérios deu o mote. À volta 
dele (aqui como elemento paratextual) podem-se descobrir referências a componentes 
como a lua, a cor branca ou o vestido de noiva. Inscritas no mundo simbólico das crianças, 
reconhece-se a sua natureza imaginativa quanto a sua dimensão social e cultural; uma ideia 

que não precisa, de facto, de contraponto para situar a lógica infantil, sendo que as imagens 
criadas em torno da expressão misteriosa, são elas próprias explicativas. 

Ainda desta breve unidade de experiências, as ideias construídas para além do texto, 
podemos percebê-las na sua integração com os conhecimentos das próprias crianças mas 
também nas suas inferências, resposta afetiva, raciocínio crítico e criador. Isto denuncia 
ainda a linguagem simbólica que para A. Ribeiro (2002: ) “é a linguagem do imaginário e da 
metáfora, da criatividade, da síntese e da totalidade”. É também a dimensão da C. ao 
projetar a sua ideia [é branca e a cor… branca é misteriosa…] ou do Sa. [os mistérios são bem 
pretos escuros]. Ouçamos a propósito, P. Malrieu (1986): “A imaginação põe a descoberto 
um real oculto e desconhecido, escondido sob o real conhecido, natural. Ela faz que 
vejamos, escutemos e pensemos que existem, a um nível mais profundo, outras realidades a 
que não estamos habituados”. 

‘Instrumentos’ em curso’? Nada de decisivo e tudo o que permita a comunicação, 
tudo o que seja facilitador de vivências pessoais significativas, centradas na criança e na 
validade de expressão como processo libertador. Se “compreender as crianças e a infância 
requer escutar atentamente as suas agendas e participar com elas no percurso investigativo” 
(Hood et al, 1996:118), esse reconhecimento acentua as condições de subjetividade e adota 
as circunstâncias do sujeito implicado - um processo que traz a influência, como 
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 Neste contexto, educadora e investigadora 
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 A D. passa algum tempo das suas férias em contexto rural, espaço e tempo que privilegia e que apela ao seu 
imaginário e às suas histórias fantásticas, como comummente costuma designar.  
16

 Poema que no livro Mistérios tem a mesma designação do elemento paratextual (título).  
17

 Na maioria dos textos assiste-se à evocação de um imaginário infantil, visível no modo como se apoia em 
múltiplas referências ao brinquedo e ao jogo simbólico, às histórias tradicionais e às canções infantis, a 

lengalengas e a outras rimas de feição tradicional popularizadas entre as crianças, e a um fascinante mundo de 

animais humanizados. 



possibilidade, das diferentes ‘linguagens’ das crianças. Vou pintar todo todo de preto…os 
mistérios, faz parte desse processo, um processo que dá sentido à realidade das crianças, na 
diversidade de experiências sensoriais, cognitivas e emocionais que proporciona. 

E como refere também U. Eco (1989:84), a noção de possibilidade é a “noção 
filosófica que reflete toda uma tendência da ciência contemporânea, o abandono de uma 
visão estática e silogística da ordem, a abertura de uma plasticidade de decisões pessoais e a 
situacionalidade e historicidade dos valores”. 

O desenvolvimento de investigação social participativa com crianças, eticamente 
informada, conforme Soares (2006:35), “é portanto uma mais-valia para que o debate 
coletivo acerca dos mundos sociais e culturais da infância, seja um debate que de forma 
rigorosa e objetiva implique os diferentes parceiros, adultos e crianças, na construção de 
conhecimento válido acerca da infância”. A interpelação da criança (no recorte transcrito) 
Lês para mim, aquele dos mistérios? atualiza [neste contexto] esse referente participativo e 
exprime o sentido de atenção recetiva às suas ideias. E isso foi algo que foi sendo construído 
numa aproximação amorosa.  

Sua ética, a abraçar vinte crianças dos três aos seis anos de idade, em contexto de 
jardim-de-infância, partilhou desse processo. Definidos os procedimentos logísticos 
(autorização dos Encarregados de Educação18 e da Direção do Agrupamento19 onde o jardim 
de infância se encontra integrado), cabe situar o princípio de consentimento informado, 
considerado na investigação participativa com crianças como um dos momentos mais 
relevantes.  

Atualizamos, neste percurso, o instante seguinte20: 
 

V. - Tens mais histórias? (tínhamos acabo de reler a história, Florinda e o Pai 
Natal de Matilde Rosa Araújo21     ). 
Ar. - Da Matilde Rosa Araújo?  
V. - Sim 
Ar. - Sim, histórias e poemas 
So. - Eu gosto muito de poemas. E aqueles que rimam… até alguns fazem 
rir; eu gosto 
C. - Eu também gosto daqueles que não fazem rir 
So. - E eu… só que me lembrei desses, agora 
(…) 

 

Neste breve intercâmbio discursivo, o questionamento da V. tens mais histórias… 
dela [Autora, M. R. Araújo], anuncia o que poderia vir a ser o âmago desse encontro 
anunciado com a poesia de potencial receção infantil de Matilde Rosa Araújo. 

E aqui, desde logo, uma história que serviu, diria, de ‘matriz ensaística’. O interesse 
pelas histórias nesta fase etária é inegável, o livro Florinda e o Pai Natal (2010) de Matilde 
Rosa Araújo, prenuncia um caminho para novos interesses. 
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 Proposta apresentada em setembro na primeira reunião de pais /encarregados de educação do ano letivo 
em curso (2011/2012), mas devidamente reafirmada e autorizada em janeiro (2012), salvaguardando as 
questões éticas e deontológicas do processo investigativo. Foram autorizados os registos áudio, fotográfico e 
vídeo.   
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 Esta consentida, seguindo os protocolos logísticos legais 
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 Diário de Bordo: 5 de janeiro de 2012 
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 Esta história tinha sido lida às crianças no final do primeiro período, antes do Natal; muitas crianças já se 
encontravam de férias. 



Se tomarmos a expressão de Cervera (1992) quando expressa a escrita literária 
destinada a crianças como um ato de comunicação com crianças, nela podemos situar o 
tempo e espaço que permitiram às crianças um grau de controlo sobre a agenda de 
investigação.  

Desta forma e entendido o educador/investigador como “criador de desafios” 
(Mendonça: 2002:24), a forma como decorreu o processo de receção - consentimento 
informado - combinou dois momentos: o primeiro incluiu a ‘apresentação’ da totalidade da 
obra selecionada para o corpus de análise22. A leitura do poema «Presentinho de Natal», 
(Araújo, 2010:44) entretanto efetuada, perspetiva o diálogo que se segue e o papel ativo das 
crianças na procura de novas informações. 

 
C.- A Matilde tem mais livros? 
Ar. - Sim, escreveu mais livros. Estes, que trouxe, foram escritos para 
crianças ‘mais pequeninas’. 
V.- Da nossa escola, do jardim-de-infância? 
Ar.- Sim… mas podem ser lidos por todas as crianças e adultos 
D.- Quer dizer… como nós 
C.- Se souberem ler… já podem ler 
S.- Eu sou pequenino… não sei ler  
So. - Oh… quem não sabe ler, a Ar. lê… Eu quero ler todos… porque eu 
gostei daquele do Pai Natal 
C. - (complementa) - Florinda e o Pai Natal 
Ar.- Sim - Florinda e o Pai Natal é uma história em prosa…  
C.- Mas estes, não. Eu sei …é poesia…  

 
Decorrente de um conjunto de atividades que vêm a ser desenvolvidas 

(nomeadamente a familiarização com o código escrito, pelo livro, ou situando o próprio 
registo gráfico do poema, que difere do da prosa), C. esclarece é poesia. Poder-se-á então 
perceber que a compreensão da C. procede de um conjunto de informações anteriores que 
lhe permitem, naquele momento, estabelecer relações ou comparações23.  

Os livros, esses (inscritos no corpus de análise) permanecem na biblioteca da sala do 
jardim-de-infância.  

A extroversão entusiástica que vai acontecendo em torno da poesia de Matilde Rosa 
Araújo, por parte das crianças, flirtou o segundo momento24 do processo - consentimento 
informado - antes anunciado. 

Da leitura da história, Matilde Rosa Araújo - um olhar de menina25 (Carvalho: 2010) 
emerge a proposta: a de ‘conhecermos’ juntos - as crianças e eu, a F. e os Pais, os nossos 
amigos, a poesia de Matilde Rosa Araújo. A expressão de V. Mas tu já conheces, desencadeia 
o episódio do qual se destacam alguns momentos. 

 

Ar.- Estou a fazer um trabalho sobre a Matilde Rosa Araújo e eu conheço as 
histórias e as poesias da Autora, que é também poeta, e escreveu os livros… 
C. - Eu já sabia… tu já disseste 
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 Esta abordagem situa-se numa perspetiva de literacia enquanto competência global para a leitura 
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 Diário de Bordo: 11 de janeiro de 2012 
25

 Este livro, biografia romanceada, de 2010, surge sob a forma de homenagem a Matilde Rosa Araújo. As 
ilustrações de Marta Madureira, muito sugestivas, apelam ao imaginário das crianças e situam muitas histórias 
e poemas da Autora 



Vi. - Pois, eu disse, que já conhecias.  
C. - E que também estavas a fazer um trabalho, eu sei… 
Ar.- Sim, mas gostava de conhecer melhor e saber melhor significa saber 
também a vossa opinião, a opinião de todos os meninos e meninas sobre a 
poesia de Matilde Rosa Araújo 
Vi - Que nós já conhecemos, mas ainda não lemos. 
C.- A Ar. é que vai ler… 
D. - Nós vamos conhecer… ainda não conhecemos, eu já percebi 
C.- Vais ler todos? 
Ar.- Não sei se temos tempo para ler todos… Eu já escolhi alguns, mas 
podemos selecionar outros… 
D. - O que é que quer dizer isso? 
Ar. - Quer dizer que todos nós podemos decidir qual o poema que 
queremos….  
P. - Pois, porque nós também ‘trabalhamos’ muito, outras coisas, fazemos 
jogos… 
T. - Experiências… 
D. - E lemos histórias e poemas 
Ar. - Para isso, para conhecermos melhor, tenho que gravar os nossos 
diálogos 
D. - O que é isso? 
Ar. - Gravar os nossos diálogos… 
D. - Gravar eu sei… diálogo…. É assim (?) acho que não… 
Ar. - Diálogo, diálogos são as nossas conversas, a partilha das nossas ideias. 
Quando nós falamos da Matilde Rosa Araújo e dos seus poemas, eu 
escrevo, registo no gravador e a F26. também nos ajuda.  
Ar. - Depois contamos a nossa história. 
So. - Qual história? 
F.27 - Tudo o que nós fazemos  
So. - Isso é giro… 
Ar. - Mas se houver meninos e meninas que não queiram… 
Depois de alguns momentos de silêncio, a C. perguntou: Podemos fazer 
isso? 
Ar. - Não querer (?) 
C.- Sim… mas eu quero 
Ar. - Também podemos fazer jogos, outros poemas, outas histórias…  
V.- E desenhos? 
Ar.- Tudo o que considerarem importante. 
D. - Importante é uma coisa muito importante. 
Ar.- Mas o que pode ser importante para mim, por exemplo, pode não ser 
importante para outro menino ou menina 
D. - A minha avó também já me disse uma coisa dessas, uma vez…  
So.- Eu gosto de ouvir; a Ar. gravou, pois foi, o ano passado as nossas 
palavras… e depois nós mostrámos aos pais e isso é muito importante. 
D. - Pois é, eu acho que é… e também tiraste muitas fotografias; a minha 
mãe guardou-as todas num livro…é como se fosse um livro   
C28. - Eu nunca gravei as minhas palavras… Depois mostras? 
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 F. é a Assistente de Ação Educativa que me acompanha neste processo de investigação, apoiando-me no 

registo de notas de campo e registos fotográficos.  
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 Assistente de Ação Educativa 



Ar. - Sim, claro que sim. Também gravo porque há momentos em que eu 
não consigo escrever tudo o que nós conversamos  
D. - O diálogo, não é? 
Ar. - Sim…  
D.- Às vezes nós esquecemo-nos, não é? 
Ar. - E porque os meninos e as meninas podem não querer que eu escreva 
aquilo que nós aqui vamos fazendo… 
C. - Mas assim não é uma história a sério… tem que ser a sério… 
Ar.- Mas pode acontecer…  
C.- Uns fazem umas coisas… e outros meninos fazem outras… 
D. - Eu quero fazer tudo… 
S. - E a Matilde é muito linda… 

 

Admitindo, como Morrow e Richards (1996:98), a importância de “aliviar o poder 
entre crianças participantes e investigadores adultos, no sentido de permitir que as crianças 
possam participar à sua medida”, ou situando a dimensão cuidadosa, fomos construindo, 
passo a passo, o nosso processo investigativo.  

As imagens do livro, Matilde Rosa Araújo - um olhar de menina, (Carvalho: 2010) 
acolheram, entretanto, a nossa proposta ilustrativa para a construção de um pequeno 
dossier, a que demos o nome - Matilde com as crianças. Este registo assume, nas palavras 
das crianças, o seu consentimento informado e recorre das suas capacidades expressivas29. 

Desta forma inscrito o ‘episódio’ (destacado), no âmbito global (e generalizável) 
deste percurso investigativo, reconhece-se o desempenho das crianças nos diferentes 
momentos de discussão, enunciação, questionamento, argumentação e brainstorming. 
Assim sendo, a provisão destas experiências bem-sucedidas (o que significa propósitos 
definidos quanto desafiadores), fundamenta o princípio das competências das crianças “na 
interpretação da realidade social”, valorizadas que estavam as interações negociadas e 
abertas entre adultos e crianças” (Soares: 2009: 168). 

Uma dinâmica considerada fundamental neste estudo e que permitiu aceder ao 
mundo específico das crianças (aqui na sua abertura para o universo da poesia) foram os 
inúmeros momentos partilhados em pequeno/grande grupo. Colocada a palavra como eixo 
coesivo de uma poética de relação, seguimos as palavras de Sophia de M. Breyner, a tudo 
quanto existe me hei-de unir (1999: 71). E isso é um atributo da poesia, a que nos deixa viajar 
pelo interior das suas próprias palavras - e ninguém o faz tão bem como as próprias crianças. 

Da construção da informação, que situa o modo como as crianças se envolveram na 
dinâmica deste estudo, começam a emergir um conjunto de elementos interessados em 
desenvolver uma leitura, tanto quanto possível, informada. Os procedimentos requerem 
agora especificação:  

 

Cada método de coleta de dados é só uma aproximação ao conhecimento; 
cada um fornece um vislumbre diferente e normalmente válido da 
realidade e todos eles são limitados quando usados isoladamente. A 
questão essencial não é saber qual o melhor método em abstrato, mas em 
saber qual é o mais apropriado e praticável relativamente ao problema em 
causa (Grawitz, 1986: 533)  
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 A C. é uma criança que integrou apenas no presente ano letivo, este contexto de jardim-de-infância  
29

 Cada criança a partir da imagem escolhida do livro referenciado e da própria capacidade expressiva, dá 
visibilidade à sua participação consentida no projeto.  



Se considerarmos ainda as palavras de Soares (2006: 36) “os mesmos deverão ser 
utilizados de uma forma associada, de forma a rentabilizar as diferentes competências das 
crianças, para que a construção de conhecimento acerca da infância seja um conhecimento 
válido e sustentado cientificamente”, o recurso às produções das crianças (individual e 
grupo) em diferentes e variados registos (desenhos, pinturas, apontamentos musicais, 
elementos poéticos, leituras encenadas, dados áudio e fotográficos30, entre outros) vão se 
constituindo como componentes de registo, reflexão e avaliação neste estudo; na sua matriz 
lúdica quanto científica, situam as crianças nas situações descritas. 

Em benefício da especificidade lúdica, musical e afetiva, a criação poética de Matilde 
Rosa Araújo, re(visitada) pelas crianças, vai promovendo o questionamento e a reflexão, a 
valorização dos afetos,  a proximidade aos universos da infância. No caminho percorrido, a 
presença das crianças, com o seu olhar sensível e reflexivo; a indispensável ajuda da 
Assistente de Ação Educativa (que, em momentos diferentes do dia, segue atentamente o 
‘movimento’ das crianças, dando referências sempre pertinentes, não esquecendo ainda o 
envolvimento dos Pais/Encarregados de Educação que acederam e vão acompanhando 
prontamente esta proposta de trabalho. 

À problemática deste estudo, norteadora dos elementos a observar e a registar alia-
se a ação da educadora, também investigadora e observadora/participante, num percurso 
progressivamente aprendido e orientado pela experiência de investigação. Não se trata, 
porém, de ausentar a existência de um plano, mas de o tornar flexível. Conforme o 
expressam Bogdan e Biklen (1994:84), “Os investigadores qualitativos partem para um 
estudo munidos dos seus conhecimentos e da sua experiência, com hipóteses formuladas 
com o único objetivo de serem modificadas e reformuladas à medida que vão avançando”.  

Seguindo ainda a análise de Bakan (1967) “A investigação é algo que não se pode 
prever; se for previsível, isso quer dizer que há pouca informação a ser recolhida pela 
investigação e consideravelmente menos razões para fazer investigação”, aliada à própria 
ação do investigador e à problemática do estudo aqui apresentada (o sujeito recetor gozará 
da possibilidade de buscar, permanentemente, o novo, ou poderá intervir, diretamente, na 
reconstrução da síntese linguística proposta pelo sujeito emissor), podemos perceber que 
estamos perante um desafio complexo - desafio do qual emerge um trabalho, também ele, 
complexo de interpretação.  

Ao situarmos as palavras de N. K. Denzin (1994: 504),  
 

A interpretação é um processo que dá origem aos significados múltiplos de 
um acontecimento, objeto experiência ou texto. A interpretação é 
transformadora. (…) Assim concebido, o significado não está no texto nem a 
interpretação precede a experiência ou a sua representação. O significado, 
a interpretação e a representação estão profundamente interligados entre 
si. 
 

reafirmamos algumas reflexões. Em primeiro, a opção metodológica, suficientemente aberta 
para aceder ao mundo específico das crianças, aqui na sua abertura para o mundo da arte 
poética; numa segunda instância, a tarefa de repensar discursos num contexto que, 
conforme salientam E. Graue e D. Walsh (2003:15), “o objetivo [de se trabalhar com 
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 Alguns destes momentos vão sendo registados fotograficamente pelas crianças e pelos adultos e ‘devolvidos’ 
em diferentes momentos, às crianças, ora em placards expositivos, ora em projeções de PowerPoint.  
 



crianças] deveria ser explicar factos mantendo a riqueza multifacetada das suas vidas”. No 
seu registo sistemático, interpretativo quanto qualitativo, construído de uma forma 
progressiva e colaborativa dir-nos-íamos então mais próximos do modo como a criança olha 
o seu [nosso] mundo.  
Deste modo e num contexto onde planear, refletir, interpretar e avaliar, individualmente, 
em pequenos grupos ou no grande grupo são momentos ativos de participação das crianças 
captámos as suas vozes: 
 

Di- Eu não quero fazer nenhum espantalho31…  
C.- Porquê? 
Di.- Eu não gosto de espantalhos…  
D. - Alguns são muitos engraçados… bem, bem… 
Di. - São esfarrapados e assustam os passarinhos… tenho medo (diz 
timidamente) 
Ar.- Conheço algumas histórias…  
C.- (Antecipa-se) De espantalhos? Os espantalhos são giros… Oh… 
não assustam nada... 
S. - Eu quero, contas? 
Ar.- Sim… claro 
C.- Eu vou inventar… uma espantalhinha, com um coração rosa…  
So.- Cor-de-rosa…? 
Di. - Podemos inventar… um poema até 
Ar.- Claro. 
C.- Pode ser uma espantalhinha? Um poema espantalhinha e depois 
dávamos-lhe um nome… 
Di.- Não, não… um espantalho tem que ser… um espantalho… é, não, 
não é, Ar.? 
Ar. - Vou pensar nisso…acho melhor pensarmos todos juntos…  
Di.- Oh…eu vou fazer um sol… 
(…) 
Vi. - Podemos fazer um sol? 
D.- Um sol é lindo… mas não é um espantalho… 
C. - Eu quero um poema e a Bi. disse que queria bonequinha… 
(…) 
 

Do recorte transcrito, talvez sem significado aparente, releva-se a problemática da 
proximidade entre a educadora/investigadora e o objeto de estudo. Dos ‘momentos’ 
descritos, mormente o que acabámos de ‘reproduzir’, a tomada de decisão das crianças, em 
função da qual se reconhece essa imediação [Posso fazer um sol?], os riscos inerentes ao 
envolvimento da investigadora são, por si, demonstrativos. A criação de ‘sinais significativos’ 
subjacente à análise e interpretação da recolha de dados, segue, da mesma forma, este 
princípio. Se para Mayall (1994) a questão do poder não pode ser subestimada, cabe-nos 
conter, como Ferreira e Sarmento (2008), a noção de reflexividade para compreender como 
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 Esta proposta tinha sido lançada, no início da Primavera pela professora que dinamiza a horta pedagógica, na 
qual as crianças desenvolvem atividades regulares. Diário de bordo,………….  



adultos e crianças, adultocentrismo e processos interpretativos se influenciam, 
constrangem, jogam e controlam no terreno as relações e interações sociais ocorridas 
No âmbito da natureza interpretativa do estudo e concordando com Boyden e Ennew 
(1997), na apologia de uma postura crítica de contínua reflexão e redefinição de tais 
princípios, esta questão que retoma a anterior - as crianças como protagonistas (parceiras 
presentes) do processo de investigação, toma agora de empréstimo e em tom de remate as 
palavras de Bernardo Soares: 
 

Tudo quanto o homem expõe ou exprime é uma nota à margem de um 
texto apagado de todo. Mais ou menos, pelo sentido da nota, tiramos o 
sentido que havia de ser o do texto; mas fica sempre uma dúvida, e os 
sentidos possíveis são muitos. 

 

Fernando Pessoa, Bernardo Soares, 2008.  
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