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Introdução

- Uniformidade curricular e pedagógica enquanto resposta à 
diversidade social e cultural das crianças (currículo uniforme 
pronto a vestir de tamanho único) (Formosinho, 2007)

- Pedagogia burocrática desenvolve-se em torno de uma 
criança média abstrata (que não existe!)

- Imagem da criança/aprendente: Papel passivo de repetição do 
conteúdo transmitido (memorização e reprodução)

- Imagem do educador/ professor: Papel passivo de mero 
transmissor, “enchendo” as crianças com os conteúdos a 
serem transmitidos (Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2016)





Francesco Tonucci
“O Trabalhinho”, 1978



Contributos dos modelos/ perspectivas pedagógicas
na construção da equidade na Educação Infantil

- Explicitam orientações para a praxis pedagógica quotidiana 
nas suas várias dimensões pedagógicas (Oliveira-
Formosinho, 2007)

- Constituem um andaime à construção de um quotidiano com 
intencionalidade educativa (Oliveira-Formosinho, 2007)  

- Constituem um importante fator de qualidade na educação 
de infância (Formosinho, 2013)



Contributos dos modelos/ perspectivas pedagógicos

- Não são importações/réplicas acríticas, mas propostas 
sensíveis às particularidades das crianças e aos seus 
contextos (relacionais e materiais)

- Construção paulatina ao longo de décadas, em ciclos de 
experimentação, articulando prática e teoria

- Loci de experimentalismo democrático que contrariam 
discursos dominantes; uma plétora de histórias locais (Moss, 
2017)





Modelos/ perspectivas pedagógicas na 
Educação Infantil

- Associació Mestres Rosa Sensat (ES)

- Pikler-Lóczy (HU)

- Reggio Emilia (IT)

- San Miniato (IT)

- Te Whariki (NZ)

- Pedagogia-em-Participação (PT)

- Movimento da Escola Moderna (PT)

- Elinor Golschmied (c/ S. Jackson) (UK)

- Pen Green Centre (UK)

- HighScope (USA)

- Perspetivas da Escandinávia



Dimensões da Pedagogia da Infância 

Oliveira-Formosinho, 2008-2016



Contributos dos modelos pedagógicos
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Princípio transversal: imagem de criança ativa 
e competente

Pedagogia-em-Participação
Agência e competência participativa de 
bebés e crianças pequenas

Competência para explorar, descobrir, 
comunicar, criar e construir significado

Goldschmied
Pessoas a quem devem ser 
proporcionadas experiências 
fecundas ao nível do 
desenvolvimento e bem-estar. 

(Goldschmied & Jackson, 1994, 2004)

Pikler-Lóczy
Pessoa acompanhada e apoiada, 
sujeito participativo e colaborador 
ativo; não um objeto manipulado ou 
dirigido (Falk, 2012) ou ser submetido 
(Tardos, 2012)

Reggio Emilia
Criança com direitos, curiosa, 
produtora de cultura, competente na 
experienciação do mundo e na 
comunicação, dos seus pensamentos, 
emoções e dos significados que 
constrói (Malaguzzi, 1994)

HighScope
Aprendiz sensoriomotor e ativo que 
aprende através da utilização do seu 
corpo para investigar o que a rodeia 
e através da interação com os outros 
(Kruse, 2005)

IMAGEM 
DE 

CRIANÇA



Dimensão da interação (adulto-criança)

Pedagogia-em-Participação
Instituintes da identidades de bebés e 
crianças pequenas

Criação de múltiplas ZDP e diferenciação 
pedagógica

Goldschmied
Abordagem da pessoa-chave (key-
person)

Interações quotidianas próximas e 
atentas

Pikler-Lóczy
Relações pessoais estáveis

Relevância do vínculo entre crianças 
e adultos, da sintonização mútua e 
momentos compartilhados

Reggio Emilia
Educador/a de referência

Vinculação partilhada

HighScope
Relações de confiança criança-adulto 
(respeito, cuidado, positividade, 
reciprocidade, consistência e 
continuidade)



Organização de espaço e materiais

Pedagogia-em-Participação
Espaços plurais (salas, centros, 
comunidade, natureza…)

Materiais responsivos a diferentes 
identidades e pluralidade de experiências

Goldschmied
Suscitador de interesse e prazer
Atratividade e organização
Amplitude e intimidade
Instrumento iniciação à tradição 
cultural

Pikler-Lóczy
Ambiente seguro, promotor de bem-
estar, acolhedor, contínuo e estável

Escolha e disposição que respeitem 
o movimento livre e a atividade 
autónoma

Reggio Emilia
O “terceiro” educador

Ambiente caloroso e de bem-estar; 
flexível; estímulo à investigação; 
multiplicidade de linguagens

HighScope
Ambiente físico centrado na criança

Conforto, bem-estar e amplas 
oportunidades para a aprendizagem 
ativa



Organização do tempo

Pedagogia-em-Participação
Rotina respeitadora dos ritmos, do bem-
estar e possibilidades de aprendizagem 
das crianças

Goldschmied
Respeito do ritmo da criança

Papel de organizador/a 

Tempo para brincar heurístico e 
atividades ao ar livre

Pikler-Lóczy
Encadeamento temporal: adaptado 
necessidades das crianças; 
regularidade; transições fluídas 

Reggio Emilia
Momentos do dia iniciados ou 
finalizados de acordo, 
primordialmente, com os interesses 
e desejos das crianças

HighScope
Horário e rotinas centradas na 
criança

Segurança, continuidade e controlo

Previsibilidade e flexibilidade

Transições suaves



Construção de parcerias com as famílias

Pedagogia-em-Participação
Acolhimento das crianças e dos pais nos 
centros e salas

Documentação pedagógica é formato 
privilegiado de diálogo contínuo

Goldschmied
Relações profissionais com os pais: 
criação de pontes e fluxos 
informativos; continuidade e 
coerência

Pikler-Lóczy
Importância da compreensão, pelos 
pais, da importância do movimento 
autónomo

Experimentação de uma atitude 
observadora

Reggio Emilia
Entrosamento cooperativo entre 
contextos de educação de infância e 
os pais

“Inserimento”: acolhimento da 
criança numa nova comunidade

HighScope
Reconhecimento da separação de 
papéis

Comunicação aberta

Foco no potencial dos pais



Foco privilegiado nos processos de observação

Pedagogia-em-Participação
Observação contextual e contínua, 
reflexiva e crítica, base da 
intencionalidade educativa e da 
diferenciação pedagógica

Instrumentos pedagógicos de observação

Goldschmied
Observação detalhada: conhecimento 
informado, pormenorizado e rigoroso

Processos atribuídos à pessoa-chave

Pikler-Lóczy
Apoia a cuidadora a conhecer as 
manifestações mais subtis do bebé

Centra-se na criança e adultos, e nas 
relações; foco em situações 
quotidianas

Reggio Emilia
Visão ampla de escuta e observação, 
valorizando múltiplos formatos de 
comunicação da criança

Observação associada à documentação 
pedagógica

HighScope
Observação diária da criança

Observações rigorosas e 
sistemáticas com recurso aos 
indicadores-chave do 
desenvolvimento e ao ITCOR e PQA



Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me
adaptar, mas para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um
certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda possibilidade que
tenha para não apenas falar de minha utopia, mas para participar de
práticas com ela coerentes.

Paulo Freire, Pedagogia da indignação: Cartas pedagógicas e outros 
escritos, 2000, p. 17.


