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Resumo 

 

Práticas Educativas e Competências Emocionais na Primeira Infância 

 

 

Na primeira infância, é frequente observarem-se conflitos entre pares e dificuldades de 

autocontrolo das emoções. Nesta investigação, pretende-se aprofundar a compreensão dessas atitudes 

a partir do constructo das competências emocionais. Recorreu-se à revisão da literatura para 

aprofundar a temática e compreender qual o papel das intervenções intencionais e dos educadores de 

infância neste âmbito. Apesar do conhecimento existente, e da importância da intervenção precoce, a 

investigação e ação deliberada em idades pré-escolares é escassa, necessitando de maior 

investimento. Neste sentido, apresenta-se um projeto de um estudo sobre a influência das práticas 

educacionais dos educadores de infância nas competências emocionais e interesse das crianças pelas 

atividades, em contexto pré-escolar. Participam 26 educadores de infância de nove Jardins de Infância, 

sob diferentes tutelas, e 650 crianças, de ambos os sexos, com idades entre três e seis anos. Será 

utilizado o Inventário de Práticas dos Educadores para recolha de informação relativa aos educadores e 

uma tabela para registo sistemático de emoções básicas entre as crianças, observadas três vezes por 

semana, nos ambientes naturais de interação. A informação sobre as práticas será relacionada com a 

informação sobre as competências das crianças. Retirar-se-ão implicações para a educação da 

primeira infância. 

 

 

Palavras-chave: Competências emocionais, Educação de infância, Emoções, Infância, Inteligência 

emocional  
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Abstract 

 

Educational Practices and Emotional Skills in Early Childhood 

 

 

In early childhood, conflicts between peers and difficulties in self-control of emotions are 

often observed. In this investigation, we intend to deepen the understanding of these attitudes 

based on building of emotional skills. The literature review was used to deepen the subject and to 

understand the role of intentional interventions and childhood educators in this context. Despite the 

existing knowledge, and the importance of early intervention, investigation and deliberate action at 

preschool ages are scarce, and they require a huge investment. Therefore, we present a project of a 

study on the influence of educational practices of childhood educators on children´s emotional skills 

and interests through activities in a preschool context. The participants are 26 childhood educators 

from nine kindergartens, under different guardianships, and 650 children, of both genders, aged 

between three and six years old. The Educators' Practices Inventory will be used to collect 

information regarding educators and a table for systematic recording of basic emotions among 

children, observed three times a week, in natural environments of interaction. Information about 

practices will be related to information concerning children´s skills. Implications in early childhood 

education will be withdrawn. 

 

 

Keywords: Emotional intelligence, Emotional skills, Emotions, Childhood, Childhood education.  
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Revisão da Literatura 

Com este projeto, pretende-se aprofundar a investigação sobre as competências emocionais e 

formas de desenvolver tais competências na primeira infância, através da ação dos educadores de 

infância. Como tal, tentaremos perceber qual o papel dos educadores no desenvolvimento destas 

competências. Para o efeito, procurar-se-á analisar teoria, investigação e programas desenvolvidos no 

âmbito deste tema, e concluir acerca das estratégias que melhor ajudarão as crianças. Existem vários 

autores que se dedicam ao estudo das competências emocionais (e.g., Faria, 2017; Goleman, 2009; 

Moreira, 2002). No entanto, e apesar da afirmação da sua importância, há poucos estudos sobre esta 

temática na primeira infância (Webster-Stratton et al., 2011; Correia & Marques-Pinto, 2016). Daí o 

interesse e necessidade em aprofundar o tema nestas idades específicas. Aprofundar esta questão 

leva-nos a questionar se realmente estas problemáticas poderão estar relacionadas com as 

competências emocionais e consequentemente com o interesse das crianças pelo ambiente, as 

relações e a aprendizagem.  

 

Desenvolvimento emocional na infância 

As competências socio-emocionais são cruciais no desenvolvimento das crianças, na medida em 

que lhes permitem gerir emoções e comportar-se de forma adequada nas interações sociais, tornando-

as capazes de manter relações positivas com os pares e com os adultos (Blandon, Calkins, & Keane, 

2010; Curby, Brown, Bassett, & Denham, 2015). A investigação tem sublinhado que tanto a 

competência emocional e social, como a regulação emocional, favorecem a adequação escolar e 

relacionam-se com o sucesso académico (Carlton & Winsler, 1999; Pianta, Steinberg, & Rollins, 1995). 

Uma antiga diretora da OMS, assim como Knapp, McDaid e Personage (2011) defendem que “um 

programa de saúde escolar eficaz pode ser um dos investimentos com melhor relação custo-benefício 

que uma nação pode fazer para simultaneamente melhorar a educação e a saúde” (Gro Halem 

Brundtland, comunicação pessoal, 7 de Outubro, 2004). Como tal, seria importante intervir 

precocemente, trabalhando estas competências, em contexto educativo, desde a primeira infância. 

Tendo em conta as Orientações Curriculares para a Infância (2016) portuguesas sobre a área do 

desenvolvimento emocional da primeira infância, os educadores devem procurar sempre melhorar as 

suas práticas por forma a dar resposta às necessidades das crianças como um grupo e de forma 

individualizada, uma vez cada uma tem o seu ritmo de desenvolvimento (p.10). Na realidade, a 
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educação pré-escolar pode ter um papel fundamental na criação de um ambiente propício ao 

desenvolvimento saudável das competências emocionais logo nos primeiros anos de vida. Sendo esta a 

primeira fase da educação básica, é fundamental proporcionar a todas as crianças, a oportunidade de 

frequentar o jardim-de-infância. Lá podem ser criadas condições para que possam ter mais sucesso 

nas suas aprendizagens. Sejam aprendizagens intelectuais, motoras, sociais, psicológicas e/ou 

emocionais, que consequentemente, favorecerão o seu desenvolvimento. Estas decorrem da interação 

entre a maturação biológica e as experiências proporcionadas pelo meio físico e social (Silva, Marques, 

Mata, & Rosa, 2016, p.8). 

Segundo as mesmas orientações curriculares, o desenvolvimento motor, social, emocional, 

cognitivo e linguístico da criança é um processo que decorre da interação entre o que a criança já sabe 

e as experiências que lhe são proporcionadas pelo meio físico e social envolvente (Silva et al., 2016, 

p.8). Assim, a criança desenvolve os seus interesses, toma decisões, resolve problemas, corre riscos e 

torna-se mais autónoma. Ao brincar, exprime a sua personalidade, desenvolve a curiosidade e 

criatividade. Estabelece relações entre aprendizagens, melhora as suas capacidades de relacionamento 

e de iniciativa, e assume responsabilidades perante os atos e tarefas que lhes são incumbidas. Neste 

domínio, ainda, segundo Goleman (2009), a competência ou inteligência emocional, é a capacidade 

para expressar, identificar, compreender e regular emoções e, ao mesmo tempo, conseguir 

compreender as emoções e sentimentos dos outros, sendo capaz de as gerir e regular em si e na 

relação com os outros.  

 

Emoções e competências emocionais 

A análise da literatura sobre o tema das competências emocionais permite concluir que não há 

grande consenso quanto à definição de emoções. Moreira (2010), dedicado ao estudo desta temática, 

define as emoções como “uma resposta que o corpo dá ao que se passa à sua volta” (p.23). De 

acordo com esta definição, as emoções preparam-nos para uma determinada ação, permitindo-nos agir 

de imediato, transformando a interpretação que fazemos do mundo e das ações envolventes. No nosso 

dia-a-dia, é importante que sejamos capazes de concentrar a atenção e orientar decisões para que 

consigamos responder de forma adequada às situações com que nos deparamos, nas diferentes áreas 

da vida, sendo que as emoções têm, nesta matéria, um papel importante (Ekman, 2003). Damásio 

(1996, 2003) divide as emoções em três tipos: primárias, secundárias e dimensão de fundo. As 

primárias são emoções básicas, como a raiva, a tristeza, e a alegria. As secundárias englobam 
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emoções sociais, como o ciúme, orgulho e a culpa. A dimensão de fundo abrange emoções 

contraditórias, como a calma/tensão e o mal-estar/bem-estar. Já Moreira (2010) e Lázarus (1991), 

dividem as emoções em positivas e negativas. As positivas dão à criança a sensação de bem-estar e 

maior autoestima, as negativas provocam mal-estar e diminuem a autoestima. Tendo em conta a 

noção de emoções, autores como Saarni (2000) compreendem as competências emocionais como o 

conjunto de capacidades que nos permitem reconhecer, compreender e responder de forma adequada 

às nossas emoções e às emoções dos outros.  

 

Competências emocionais, desenvolvimento e autoconceito 

As emoções e as competências emocionais têm um papel importante ao longo de toda a vida, 

no desenvolvimento do ser humano e na construção do seu autoconceito. Ao abordarmos a questão 

das competências emocionais, é relevante mencionar dois outros conceitos, considerados importantes 

para a formação e desenvolvimento de relações positivas com os outros, sobretudo na infância: a 

afetividade e a vinculação. As competências emocionais desenvolvem-se no contexto de relações 

significativas, de afetividade e vinculação segura. A este propósito, Almeida (1999) afirma que a 

afetividade se manifesta, na infância, inicialmente através de gestos e depois ao longo de toda a vida 

do ser humano. 

Bowlby (2003), defende que a vinculação é o laço efetivo que se estabelece entre a criança e a 

pessoa que cuida dela, denominada como figura de vinculação. Este autor afirma que a figura de 

vinculação pode ser qualquer pessoa com a qual a criança crie esse laço (mãe, pai, educador, 

cuidador), mas entre estas existe sempre a figura principal (Matos, in Costa, 2003). 

A afetividade é um sentimento de demonstração de afeto por alguém e controlável, já a 

vinculação, é algo mais complexo. Sempre que a criança vivencia situações que perceciona como 

ameaçadoras, ou tem dúvidas sobre a disponibilidade da figura de vinculação, sente-se perdida e a 

vinculação é ativada. Goleman (2012, p.28) explica que, quando a criança sente medo, por exemplo, o 

seu corpo imobiliza-se, para dar tempo de decidir qual a melhor forma de agir. Segundo Alves (2006), 

para que as crianças sejam capazes de lidar com a realidade e situações críticas, é necessário ajudá-

las a desenvolver a inteligência emocional, compreender o eu e o outro, perceber, valorizar, expressar e 

regular as emoções de forma adequada. Quanto mais experiências lhes proporcionarmos, maior será o 

seu desenvolvimento e a sua integração em situações futuras. Daí a importância de retirar 

progressivamente as crianças da sua zona de conforto relacional, por forma a promover de modo 
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apoiado e deliberado a exploração do ambiente e de novas relações, favorecendo o seu 

desenvolvimento normal. Com este tipo de estratégia é possível aumentar o autocontrolo, autoconceito 

e a autoestima das crianças. Neste domínio, desde as ultimas três décadas que diversos autores (e.g., 

Boccardo, Sasia, & Fontanela, 1999; Ellias, Tobias, & Friedlander, 1999; Goleman, 1995; Mayer & 

Salovey, 1996; Matinedaud & Engelhartn, 1996; Rovira, 1999) focam a sua pesquisa na importância 

das emoções na construção do autoconceito. Nas visões destes autores, é unânime a ideia de que 

identificar, ter consciência e abertura para a aceitação das suas emoções e das emoções dos outros, 

são os pontos-chave que mais impacto têm na vida do ser humano. Neste sentido, é importante a 

procura de técnicas e estratégias para promover o bem-estar emocional das crianças, nos seus 

contextos educativos, como é o caso dos jardins de infância.  

 

Papel da escola no desenvolvimento das competências emocionais 

A escola tem um papel crucial no desenvolvimento das competências emocionais das crianças. 

É na escola que as crianças passam a maior parte do tempo e onde aprendem a relacionar-se com 

pares, professores e outras pessoas da comunidade. Neste sentido, a aprendizagem socio-emocional 

tem vindo a ganhar terreno nas escolas de vários países, no sentido em que as crianças, ao 

aprenderem a lidar com as suas emoções, aprendem também a relacionar-se melhor com professores 

e colegas (Eisenhower, Taylor, & Baker, 2016) e aumentam a sua propensão para aprender. 

Alguns autores demonstraram a existência de uma relação direta entre a capacidade 

sociocognitiva e a competência verbal, indicando que o conhecimento das emoções está diretamente 

associado à competência académica e social (McClelland, Morrison, & Holmes, 2002; Mostow et al., 

2002; Trentacosta & Izard, 2007). Como tal, a competência social e a regulação emocional das 

crianças relacionam-se não só com o sucesso académico, mas também, com o seu sucesso social.  

Em idade pré-escolar, é importante que as crianças desenvolvam três componentes chave das 

competências emocionais: conhecer, regular e expressar as emoções. No conhecimento das emoções, 

as crianças devem identificar, reconhecer, nomear e diferenciar emoções, assim como compreender as 

emoções dos outros através de expressões faciais. Na regulação das emoções, as crianças devem ter a 

capacidade de modelar a intensidade e duração dos seus estados emocionais, e saber expressá-los em 

situações sociais. Especialistas em inteligência emocional afirmam que é benéfico ensinar os alunos a 

conhecerem e a regularem as suas emoções, pois ajuda a melhorar os resultados escolares e resolver 

os problemas de indisciplina (cf. Lobo, 2017).  
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Papel dos educadores de infância no desenvolvimento das competências emocionais 

Comportamentos de afeto positivo e sensibilidade de resposta por parte dos educadores, estão 

fortemente associados ao envolvimento das crianças nas atividades educativas (Ridley, McWilliam, & 

Oates, 2000), e estes constituem aspetos importantes na formação dos seus interesses e 

aprendizagem iniciais e subsequentes. Os educadores são agentes com um papel muito importante no 

desenvolvimento das competências emocionais em contexto pré-escolar. Para tal, é imprescindível que 

os educadores conheçam muito bem o seu grupo e estabeleçam com ele uma relação educativa de 

afeto. Tanto os educadores, como as crianças, são suscetíveis a reações emocionais. Deve trabalhar-se 

com compreensão e o conhecimento das emoções, sendo que ambos são importantes para o 

desenvolvimento da personalidade de cada criança. Os educadores têm o dever de identificar as 

competências e capacidades de cada criança, de modo a disponibilizar-lhes situações/atividades 

estimulantes, atendendo às suas necessidades e bem-estar emocional. A instrução e o apoio emocional 

de elevada qualidade, permitem à criança enfrentar desafios com maior competência (Rimm-Kaufman, 

La Paro, Downer, & Pianta, 2005).  

Segundo as Orientações Curriculares para a Infância (2016), é exigido aos educadores que criem um 

Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), passando a adotar um método educativo que dá resposta 

às capacidades e necessidades individuais das crianças. Nesta perspetiva, as crianças aprendem muito 

mais descobrindo por si próprias o conhecimento, pelo que, quanto mais adequados forem os 

nutrientes cognitivos, mais probabilidades têm de constituir e reconstruir o seu conhecimento. Porém, 

para que possam fazer essa descoberta e aprendizagem, com autonomia, é necessário, para além do 

acesso aos melhores instrumentos, adquirirem conhecimentos sobre a forma como partem à 

descoberta (Papert, 2008), e apoio sociemocional intencional, ao longo do processo. 

Sendo as competências emocionais um ponto fulcral na vida das crianças e, posteriormente, na sua 

vida adulta, a escola pode servir de ponto de partida, incentivando a que as crianças se empenhem e 

envolvam cada vez mais na aprendizagem e desenvolvimento. A escola é um meio multidimensional, 

levando a que grande parte dos comportamentos e atributos associados ao sucesso na adaptação das 

crianças advenham das competências de autorregulação. Segundo Burchinal e Cryer (2003), a 

qualidade do contexto educativo é determinante na qualidade do desenvolvimento cognitivo, linguístico 

e nas competências sociais e emocionais da criança.  
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Programas de promoção das competências emocionais na infância 

Miller (2008) afirma que as crianças aprendem por imitação e observação, por isso, os 

educadores devem constituir um exemplo positivo. Daí a importância de se adquirirem habilidades 

emocionais através de programas de aprendizagem socio emocional. Bons exemplos desse tipo de 

programas, são: o programa Head Sart Redi (Bierman et al.,2008), e o programa Reace Educations 

Foundation (Pickens, 2009), destinados a promover competências sociais e a reduzir problemas de 

comportamento e desigualdades sociais; ou o programa finlandês Together at school (Bjorklud et al, 

2014), destinado a promover competências emocionais e de saúde mental no contexto escolar. Em 

Portugal, surgiram também dois programas neste âmbito: o programa Anos Incriveis e o Salto de 

Gigante. O programa Anos Incriveis, desenvolvido originalmente por Cloryn Webster-Stratton (Webster-

Stratton et al., 2011), destina-se a professores e educadores de infância e tem como objetivo 

primordial, reduzir os riscos associados a comportamentos precoces e a dificuldades socioemocionais, 

em crianças. Em 2016, surgiu o programa Salto de Gigante (Correia e Marques-Pinto),com a versão 

Salto de Gigante Pré e Salto de Gigante I, no âmbito da promoção das competências emocionais e da 

adaptação escolar na transição do pré-escolar para o 1º Ciclo do ensino básico português.  

A literatura indica que apesar dos estudos a este respeito, e da evidência sobre o papel dos 

programas de aprendizagem socio emocional em sala no favorecimento de um conjunto de habilidades 

emocionais interrelacionadas, há ainda um longo caminho a percorrer neste domínio (Fernández-

Martínez, & Montero-García, 2016). A este propósito, autores como Faria (2017) afirmam que há muito 

espaço nas escolas portuguesas para a educação socio emocional e um programa a nível nacional 

seria deveras benéfico.  

Apesar dos diversos estudos nesta área (e.g., Boccardo, Sasia, & Fontanela, 1999; Goleman, 

1995; Mayer & Salovey, 1996), verifica-se ausência de investigações recentes e na primeira infância 

sobre o tema. Este facto leva a que se torne importante compreender melhor esta problemática e 

perceber como podem os educadores de infância promover o desenvolvimento de competências 

emocionais na primeira infância? Neste sentido, o objetivo principal do presente projeto é tentar 

perceber se as práticas dos educadores de infância interferem com o desenvolvimento harmonioso das 

emoções básicas e o interesse educacional de crianças com idades entre os três e os seis anos. Posto 

isto, seria necessário que as escolas se dedicassem de modo mais sistemático e intencional, à 

educação das emoções, envolvendo todos os agentes educativos, pais e comunidade, para que o 

resultado fosse o mais positivo possível.  
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Sugere-se, então, como futura investigação, uma abordagem mais profunda das emoções e 

competências emocionais em idades pré-escolares e a exploração das rotinas dos educadores de 

infância para uma perceção mais exata das suas práticas e da sua influência naquele âmbito, 

retirando-se implicações para as práticas dos educadores de infância. 

 

Método 

Participantes 

Participam 26 Educadores de Infância de nove Jardins de Infância, englobando três Jardins de 

Infância oficiais do Ministério da Educação, três Jardins de Infância sobre tutela do Ministério do 

Trabalho e três Jardins de Infância de Solidariedade e particulares. Participam cerca de 650 crianças, 

de ambos os sexos, diferentes etnias e com idades compreendidas entre 3 e os 6 anos. Trata-se de 

uma amostra não aleatória, mas com representação de diferentes tipos de estabelecimentos de 

educação pré-escolar e respetivas crianças e educadores. 

O estudo decorrerá num período letivo, com observações diretas dos comportamentos das 

crianças de duas a três vezes por semana, conforme permitido.   

 

Instrumentos 

As competências e práticas dos educadores serão avaliadas com base no Inventário de Práticas 

dos Educadores, que consiste numa versão portuguesa do The Incredible Years Project-University of 

Washington Parenting Clinic (Carolyn Webster-Stratton et al., 2011), adaptado por Vale e Oliveira 

(2005). A versão portuguesa deste inventário é composta por 74 itens que permitem avaliar as práticas 

pedagógicas dos educadores de infância, especificamente nove dimensões, com respostas numa 

escala de 1 a 5, em que 1 significa o menor, e 5 significa o maior, a saber: a organização da sala, 

planificação e transições, atividades- pequeno e grande grupo e tempo para escolhas, planos de 

comportamento, ensino individualizado, práticas emocionais- desenvolvimento emocional individual, 

relacionamento/comunicação, disciplina e envolvimento parental. A organização da sala é avaliada 

através de itens, como por exemplo: “1- Os Brinquedos que promovem a interação social estão 

presentes em todas as áreas (casa de bonecas, jogos de mesa e chão, puzzles...”. O tópico 
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planificação e transições é avaliado através de itens, como por exemplo: “O Educador utiliza as 

brincadeiras das crianças para as observar em vez de intervir individualmente”. O tópico atividades - 

pequeno e grande grupo e tempo para escolhas é avaliado por tópicos, como por exemplo: “São 

ensinadas às crianças competências específicas e são-lhes dadas múltiplas oportunidades para praticar 

competências de cooperação durante as atividades de grande grupo e pequeno grupo e tempo de 

escolha.”. Os planos de comportamento serão avaliados por itens, como por exemplo: “Os adultos 

utilizam sistematicamente e cuidadosamente estratégias como o time-out, ignorar e redirecionar certos 

comportamentos”. O ensino individualizado será avaliado com itens, como por exemplo: “O Educador 

tem em atenção as necessidades, interesses e habilidades individuais das crianças”. As práticas 

emocionais - desenvolvimento emocional individual serão avaliadas com itens, como por exemplo: “O 

ambiente e as atividades da sala promovem a identificação e expressão das próprias emoções e das 

dos outros: a), b),c) e d)”. O relacionamento/comunicação será avaliado com itens, como por exemplo: 

“Os adultos falam calmamente com as crianças”. A disciplina será avaliada com itens, como por 

exemplo: “As regras estão definidas de forma positiva”. Finalmente, o envolvimento parental será 

avaliado com itens, como por exemplo: “Os adultos consideram os pais como uma fonte de ideias, 

matérias e apoio para as atividades”.   

 As emoções das crianças e o seu desenvolvimento serão avaliadas através de uma tabela de 

emoções básicas. As crianças serão observadas em contexto de brincadeira livres, três vezes por 

semana, períodos de 10 minutos cada. Esta observação diz respeito ao comportamento que cada 

criança apresenta em reposta à emoção emitida por outra criança. Estes comportamentos de resposta 

devem ser assinalados com um (x) nos espaços assinalados na tabela de emoções básicas. 

 

Procedimentos 

Numa fase inicial, o projeto será submetido a uma comissão de ética para a investigação, na 

instituição de origem, que avaliará do rigor dos cuidados éticos previstos no desenho e procedimento 

do estudo. Em seguida, serão pedidas autorizações às autoras nacionais dos instrumentos a utilizar na 

investigação, e pedidas autorizações, também, às direções das instituições de educação de infância 

participantes e, posteriormente, mediante autorização, será entregue aos educadores e encarregados 

de educação das crianças participantes, um consentimento informado, onde será explicado o objetivo 

do estudo e todos os procedimentos que serão desenvolvidos ao longo do decorrer do mesmo, 

incluindo a garantia de confidencialidade na recolha e tratamento dos dados e informação. Numa 
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segunda fase, passar-se-á à realização da recolha de dados e de informações, com a administração do 

inventário de práticas aos educadores, e a observação naturalista sistemática de vários momentos da 

rotina diária das crianças, através do preenchimento da tabela de emoções básicas.  

 

Conclusão 

Após o término do estudo pretende-se concluir qual o papel dos educadores de infância no 

desenvolvimento das competências emocionais na primeira infância. Perceber como estes podem ter 

um papel ativo neste processo e qual a predisposição dos mesmos para melhorar as suas práticas, 

caso se aplique, com uma promoção de competências emocionais mais sustentada. Por ultimo, e 

como objetivo principal deste projeto, pretende-se mostrar importância e impacto que intervenções 

deste tipo podem ter, ao longo da vida das crianças e adultos, quando feitas na primeira Infância, dos 

três aos seis anos.   
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