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Resumo 

 

A presença de crianças de etnia cigana, em contextos de educação 

formal, é um “fenómeno” recente que, cada vez mais, ocorre na sociedade 

portuguesa. Tal situação coloca as crianças perante a incontornável 

necessidade de se confrontarem e de se relacionarem com outras crianças 

ciganas e não ciganas, que transportam consigo um conjunto de 

representações do que significa ser criança cigana e não cigana. Estas 

representações permeiam as interacções entre as crianças, num contexto de 

educação formal, onde existe uma ordem social adulta monocultural destinada 

à totalidade das crianças. 

No sentido de procurar compreender como é que as crianças de etnia 

cigana vivem a sua experiência num JI, em que existem outras crianças - 

ciganas e não ciganas - leva-se a cabo uma pesquisa num JI do ME. Esta, 

insere-se no âmbito de uma metodologia de orientação etnográfica, onde se 

privilegiou a observação participante - técnica capaz de colocar o investigador 

face à possibilidade de aceder aos mundos sociais e culturais das crianças e, 

assim, propiciar a recolha de informações em primeira mão, que permitam 

descodificar os sentidos por elas atribuídos à sua experiência vivida no JI, na 

vida de todos os dias. 

Ao longo do trabalho, tenta-se perceber (i) a ordem social instituída no 

JI, nomeadamente, no que concerne à organização do espaço/tempo, à 

distribuição e organização dos materiais por forma a explicitar, as suas regras 

e rotinas; (ii) de que maneira, perante a ordem institucional, as relações entre 

os grupos de pares se vêem dinamizadas ou constrangidas, e (iii) o(s) modo(s) 

como, no JI, as crianças se relacionam com aquela ordem institucional, ali 

(re)construindo as suas próprias ordens sociais. Procuram-se, assim, entender 

os processos interaccionais que emergem e se desenvolvem entre as crianças, 

no decorrer das diferentes rotinas implementadas no JI, nomeadamente, nos 

momentos da apresentação das surpresas, ou nos momentos do brincar e da 



 

 

arrumação. Tem-se, igualmente, a intenção de vislumbrar de que maneira as 

crianças se aceitam ou se rejeitam, superam (ou não) as distâncias que social e 

etnicamente as separam e de que modo interagem, cooperando no 

desenvolvimento de acções comuns, partilhando as culturas de pertença 

social, étnica, de género e de classe, e as culturas infantis – brincar/ jogar com 

outros. 

Sendo este estudo de âmbito exploratório, não ousamos fazer 

generalizações. No entanto, para os objectivos deste trabalho, torna-se 

pertinente referir a constatação de que as crianças de etnia cigana são as que 

mais explicitamente afrontam a ordem social adulta e as que, de modo velado 

ou declarado, evidenciam estratégias de a contornar, afirmando-se como 

actores sociais competentes, sobretudo, quando se trata de rotinas e regras que 

exigem maior imobilidade e se traduzem, por isso, em maior “violência 

simbólica” (Bourdieu e Passeron, 1978).  

De igual modo, se dá conta de processos de inter exclusão sociais, entre 

os dois subgrupos de crianças – ciganas e não ciganas –: geralmente, para as 

brincadeiras de grupos de pares, as crianças ciganas são as menos procuradas 

pelas não ciganas. Por outro lado, ocorrem processos de intra exclusão social 

entre as próprias ciganas, sobretudo com crianças ciganas pertencentes a um 

nível sócio económico inferior. Assiste-se, ainda, a situações em que as 

crianças de etnia cigana se aceitam mutuamente, em especial, quando se trata 

de crianças do mesmo nível sócio económico. Emerge assim, como dimensão 

transversal às relações sociais de etnia, a variável classe social. No entanto, 

em situação de jogo, as crianças ciganas e não ciganas, não obstante a 

presença notória de estereótipos e preconceitos, desenvolvem acções comuns, 

brincando umas com as outras. Tal facto, leva-nos a considerar que o brincar 

é um valor de carácter universal para as crianças, na medida em que, entre 

brincar sozinhas e brincar com outros, a sua opção, independentemente da 

etnia classe social de género ou idade, é brincar com outros. 



 

 

Résumé 

 
La présence d’enfants d’ethnie gitane, dans les situations d’éducation 

formelle, est un «phénomène» récent qui, de plus en plus, a lieu dans la 

société portugaise. Cette situation met les enfants devant l’incontournable 

nécessité de se confronter et de se mettre en relation avec d’autres enfants 

gitans et non-gitans qui transportent avec eux-mêmes un ensemble de 

représentations sur ce qui signifie être et ne pas être gitan. Ces représentations 

entremêlent les interactions entre les enfants dans une situation d’éducation 

formelle où il y a un ordre social adulte monoculturel destiné à la totalité des 

enfants. 

Pour comprendre comment les enfants d’ethnie gitane vivent leur 

expérience dans une école maternelle (EM), où il y a d’autres enfants -gitans 

et non-gitans - on fait une recherche dans une EM du Ministère de 

l’Éducation. Celle-ci fait partie d’une méthodologie d’orientation 

ethnographique où l’on a privilégié l’observation participante – technique 

capable de mettre l’investigateur devant la possibilité d’accéder aux univers 

sociaux et culturels des enfants et, ainsi, rendre propice la récolte 

d’informations de première main, qui permettent décoder les sens attribués 

par eux à leur expérience vécue dans la EM, dans la vie de tous les jours. 

Tout au long de ce travail, on essaie de comprendre (i) l’ordre social 

institué dans l’EM, nommément, en ce qui concerne l’organisation de 

l’espace/temps, la distribution et l’organisation des matériaux pour expliciter 

ses règles et routines; (ii) comment, face à l’ordre institutionnel, les relations 

entre les groupes de pairs sont dynamisées ou contraintes et(iii) la façon dont, 

dans  l’EM, les enfants entrent en relation avec cet ordre institutionnel en y 

(re)construisant leurs propres ordres sociaux. On essaie, ainsi, de comprendre 

les processus interrelationnels qui émergent et qui se développent entre les 

enfants sur le cours des différentes routines implantées à l’EM, nommément, 

dans les moments de la présentation des surprises ou dans ceux des 



 

 

plaisanteries et de l’arrangement. On veut aussi vislumbrer de quelle façon les 

enfants s’acceptent et se rejettent, surpassent (ou pas) les distances qui les 

séparent social et ethnetiquement et de quelle façon interagent, coopérant au 

développement d’actions communes, en partageant les cultures 

d’appartenance sociale, ethnique, de genre et de classe et les cultures 

enfantines – plaisanter/jouer avec les autres. 

Étant cette étude de nature exploratoire, on n’ose pas faire des 

généralisations. Cependant, pour les objectifs de ce travail, il est pertinent de 

mentionner la constatation de que les enfants d’ethnie gitane sont ceux qui 

plus explicitement affrontent l’ordre social adulte et ceux qui, d’une façon 

cachée ou déclarée, mettent en évidence des stratégies pour la contourner, 

s’affirmant comme des acteurs sociaux compétents, surtout quand il s’agit de 

routines et de règles qui exigent une plus grande immobilité et se traduisent, 

donc, en une plus grande «violence symbolique» (Bourdieu et Passeron, 

1978). 

Pareillement, on se rend compte de processus d’inter exclusion, entre les 

deux sous groupes d’enfants - gitans et non-gitans-: en général, pour les 

plaisanteries de groupes de pairs, les enfants gitans sont les moins cherchés 

par les non-gitans. D’autre part, il y a lieu des processus d’intra exclusion 

sociale entre les enfants gitans eux-mêmes, surtout entre ceux d’un niveau 

socio-économique inférieur. On assiste, encore, à des situations dans 

lesquelles les enfants d’ethnie gitane s’acceptent mutuellement, en particulier, 

quand il s’agit d’enfants du même niveau social. Ainsi, la variable classe 

sociale émerge comme dimension transversale aux relations sociales d’ethnie. 

Cependant, dans un contexte de jeu, les enfants gitans et non-gitans, malgré la 

présence notoire de stéréotypes et de préjugés, développent des actions 

communes, s’amusant les uns avec les autres. Ce fait, nous emmène à 

considérer que l’amusement est une valeur de character universel pour les 

enfants, dans la mesure où, entre s’amuser seuls et s’amuser avec les autres, 



 

 

leur option, indépendamment de l’ethnie, de la classe sociale, du genre ou de 

l’âge, est s’amuser avec les autres. 



 

 

Abstract 
 

 
The presence of children from the gipsy ethnic group, in formal 

education contexts, is a recent “phenomenon”, which occurs in the Portuguese 

society more and more. Such situation makes children face the unbounded 

need of confronting and contacting themselves with other gipsy and non gipsy 

children, who carry with them a whole of images of what it means to be a 

gipsy and a non gipsy child. These images interpose interactions between 

children in a formal education context, where an adult mono-cultural social 

order meant for all children, exists. 

In trying to understand how children from the gipsy ethnic group live 

their experience in a kindergarten, where there are other children – gipsy and 

non gipsy – one does some research in a Ministry of Education kindergarten. 

This research is part of an ethnological orientation methodology, where the 

intervening observation was privileged – a technic which enables the 

researcher to access children’s social and cultural worlds and thus, to allow 

the gathering of first hand information, which permits the understanding of 

the meaning conferred by them to their self experience in the kindergarten, on 

everyday life. 

Along this work, one tries to understand (i) the social order established in 

the kindergarten, namely in what the organisation of space/ time, distribution 

and materials organisation are concerned, in order to explicit its rules and 

routines; (ii) in a way that, in presence of the established order, the 

relationships between equal groups are dynamized or constricted, and (iii) the 

(s) way(s) how, in kindergarten, children contact with that established order, 

there (re)constructing their own social orders. Thus, one looks for 

understanding of the interaction processes which emerge and develop 

between children, in course of the different established routines in 

kindergarten, namely, in the moments of presentation surprises, or in the 

moments of playing and of tidying. One has, equally, the intention of 



 

 

conjecture in what way children accept or reject themselves, surpass (or not) 

the distances, which socially and ethnically divide them and how they 

interact, co-operating on the development of common actions, sharing the 

cultures of social, ethnic, gender and class appendage and juvenile cultures – 

playing with the others. 

Being this study of exploratory ambit, we do not have the audacity to 

reduce to generalization. However, for the purposes of this work, it is relevant 

to refer the constatation that children from the gipsy ethnic group are the ones 

who more explicitly affront the adult social order and the ones who, either in 

a veiled or exposed way, show evidence of strategies to contour it, assuming 

themselves as competent social actors, mainly, when routines and rules that 

claim more immobility are concerned and therefore, mean more “symbolic 

violence” (Bourdieu e Passeron, 1978).  

In the same way, one realizes the social inter- exclusion processes, 

between the two sub- groups of children – gipsy and non gipsy –: generally, 

in group games, the gipsy children are the least wanted by non gipsy children. 

On the other hand, occur social intra- exclusion processes between gipsy 

children themselves, specially with gipsy children from a lower social and 

economical level. One observes also situations, in which the children from the 

gipsy ethnic group accept themselves reciprocally, specially, when we are 

talking about children from the same economic level. Thus, emerges, as 

transversal dimension to ethnic social relations, the variable social class. 

However, on a game situation, gipsy and non gipsy children, in spite of the 

notorious presence of stereotypes and prejudice, develop common actions, 

playing with each other. Such fact, makes us realize that to play is an 

universal value for children, as far as, between playing alone or playing with 

others, their option is, independently of the ethnic or social class, gender or 

age, to play with others. 
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Introdução 

 

A curta história das crianças ciganas no Jardim de Infância aguçou o 

desejo de realizar um trabalho de orientação etnográfica por forma a dar 

visibilidade ao que significa ser criança cigana num contexto de educação 

formal onde existem outras crianças ciganas e não ciganas, ou seja: é a 

recente presença das crianças ciganas no JI, o desconhecimento da sua cultura 

e a consciência de que um trabalho de educação de infância com as crianças 

ciganas (ou com crianças de outras etnias) exige um maior conhecimento da 

sua cultura e dos seus “mundos de vida” que motivam a decisão de procurar 

compreender a experiência da criança cigana no JI a partir do seu próprio 

ponto de vista. 

Ao decidirmos dar corpo a este desejo fizemo-lo conscientes de que tal 

não seria tarefa fácil na medida em que, no contexto português, rareiam 

estudos etnográficos com crianças em JI que nos possam servir de referência.  

Neste âmbito, situa-se unicamente a recente etnografia realizada por 

Manuela Ferreira (2002), em que as crianças têm o papel principal no estudo. 

Ainda no quadro de estudos etnográficos realizados em contextos de educação 

formal há também a referenciar o de Teresa Vasconcelos (1997). No entanto, 

esta etnografia centra-se na acção da educadora, tendo as crianças um papel 

secundário. Da mesma autora, conhece-se ainda um outro trabalho 

etnográfico feito num JI dos E.U.A. com crianças em risco de insucesso 

escolar do qual se conhece uma reflexão feita a propósito do papel da 

etnógrafa (1996). 

Para além dos contributos destas etnografias é importante mencionar 

ainda os estudos antropológicos realizados com crianças em meio rural e, 

privilegiadamente, em contextos não formais, concretamente os estudos de 

Raul Iturra (1990, 1990a, 1990b, 1995, 1997, 1998, 2000), de Amélia Frazão 

(1997, 2000), e de Filipe Reis (1991).  
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Todavia, desconhece-se a existência de etnografias realizadas em JI 

com crianças ciganas, quer em contexto português, quer noutros contextos. 

Assim, a inexistência de trabalhos etnográficos relativos à problemática da 

educação de crianças ciganas em contextos de educação formal apresenta-se 

simultaneamente como um desafio e como um dos seus reveses. Nesta 

medida, é com um sentimento mesclado de coragem e de receio que 

decidimos aceitar o desafio de entrar num campo ainda imaculado com tudo o 

que, do ponto de vista teórico, metodológico e epistemológico, isso possa 

representar.  

 

O trabalho, que se apresenta, encontra-se dividido em cinco partes que 

se complementam entre si. A primeira parte é constituída pelo enquadramento 

teórico. Neste âmbito, num primeiro momento, procura-se justificar as razões 

que nortearam o desejo em realizar o estudo em questão; num segundo 

momento, tecem-se algumas considerações à emergência da sociologia da 

infância, enquanto disciplina que reconhece e considera a criança como 

objecto de estudo. A esta referência, segue-se a abordagem da criança actor, 

estatuto que lhe advém da sua acção e participação no seu processo de 

socialização, focalizando-se também a questão da reprodução interpretativa 

(Corsaro, 1985; 1993; 2002), enquanto uma abordagem que se distância do 

conceito clássico de socialização e se apresenta congruente com as premissas 

da sociologia da infância (James e Prout, 1995; Qvortrup, 1991;1993; 

Corsaro, 1985; 1997, ).  

Ainda dentro do quadro teórico, e tendo em conta o objecto de estudo 

subjacente a esta dissertação – A experiência da criança cigana no JI – 

referencia-se genericamente alguns aspectos da história do povo cigano 

considerados necessários para aceder à compreensão de algumas das suas 

formas de ser e de estar. Neste sentido, os trabalhos de Teresa San Román 

(1999), de Mariano Enguita (1999; 1996), Albert Garrido (1999), realizados 



A Experiência da Criança Cigana no Jardim de Infância 

3 

em contexto espanhol, e Jean Pierre Liégeois (2001), realizados em contexto 

francês, e o de Mirna Montenegro (2003), realizado em contexto português, 

constituem-se referência central desta temática.  

No âmbito da compreensão da cultura cigana faz-se alusão à família 

enquanto núcleo central de toda a organização social dos ciganos e ao lugar 

que as crianças ocupam no seio da família. 

Na continuidade do enquadramento teórico, alude-se ao 

multiculturalismo enquanto uma realidade e característica que povoa as 

sociedades do mundo ocidental articulando-se com alguns contributos da 

sociologia da educação, nomeadamente com uma breve alusão às pedagogias 

visíveis e invisíveis (Bernstein cit. Domingos et al., 1985), que se procura 

perspectivar na sua relação com a educação inter/multicultural. 

Na segunda parte, apresentamos as opções metodológicas – etnografia 

com crianças – sustentando teoricamente a tomada de decisão, no pressuposto 

de que a etnografia com crianças é a que, do nosso ponto de vista, melhor 

serve os propósitos do estudo pretendido. Ainda no quadro metodológico, 

procuramos reflectir os modos como vivemos e sentimos a experiência de 

aprendiz de etnógrafa, partilhando alguns aspectos desta experiência sentidos 

como nodais na elaboração do trabalho empírico. 

Na terceira parte, apresentamos o contexto de investigação, começando 

por fazê-lo como quem espreita de fora e progressivamente se vai 

aproximando do local do estudo. Ou seja, em primeiro lugar, faz-se referência 

ao que à “chegada” se capta na Lagoa, procedendo a uma descrição e 

caracterização macro da Lagoa e das suas gentes e, em seguida, procede-se a 

uma caracterização micro das famílias das crianças que frequentam o JI e das 

crianças do JI da Lagoa com quem vamos realizar o estudo. A esta etapa 

segue-se a descrição do contexto institucional onde a investigação tem lugar, 

nomeadamente, a organização espacio-temporal da sala de actividades do JI, 

fazendo-se referência à ordem social adulta instituída que tal subentende. 
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Na quarta parte, procede-se à análise das informações procurando fazê-

lo num constante “diálogo” entre as informações recolhidas, a subjectividade 

da investigadora e os contributos teóricos que permitem fazer outras 

interpretações da realidade. Finalmente, tecem-se algumas considerações 

julgadas pertinentes para um trabalho desta natureza, deixando em aberto a 

importância de se realizarem outros estudos que se possam constituir num 

contributo para a produção de conhecimento no âmbito da educação de 

crianças ciganas em contextos de educação formais. 
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I - Enquadramento geral da problemática 
 
1.- Crianças ciganas no Jardim de Infância – uma presença recente 

As comunidades ciganas têm sido votadas a constantes processos de 

exclusão e de discriminação social por parte de políticas governamentais e da 

sociedade não cigana em geral (Liégeois, 1994, 2001; Lopes da Costa, 1996, 

2001; Costa, 1995; Montenegro 2003). Deste modo, têm vivido à margem das 

leis da sociedade dominante, da escola e do sistema de valores por elas 

veiculados, numa tentativa de se afirmarem como culturalmente diferentes 

face a uma sociedade que os tem rejeitado, perseguido, hostilizado, negado a 

sua cultura e “a sua própria existência enquanto pessoas e enquanto grupo” 

(Liégeois, 2001:14), isto é, que lhes tem negado os direitos a que têm direito: 

o de serem considerados e tratados como cidadãos. 

Neste quadro, a educação das crianças ciganas tem sido feita, ao longo 

de mais de cinco séculos, no mundo dos adultos ciganos, num ambiente 

envolvente estável e protector, amplamente facilitado, nomeadamente, pela 

abundância de irmãos, pela proximidade de parentes, da convivência de 

gerações, pela valorização do ócio, pela relação estabelecida com o trabalho e 

pela especificidade das actividades desenvolvidas: venda ambulante, cestaria, 

recolha de papel e ferro e, por vezes, o trabalho sazonal.  

Como refere Enguita (1999), o trabalho por conta própria parece 

ajustar-se melhor à organização social dos ciganos1, na medida em que lhes 

permite estar na companhia dos seus enquanto trabalham, “olhar” pelas 

crianças pequenas e permite-lhes também, caso o entendam ou julguem 

necessário, integrar a colaboração das crianças mais velhas nas suas 

actividades (cf. ibid.:57). Esta forma de organização social adquire especial 

importância quando constatámos que: 

                                                 
1 Na perspectiva de Mendes “os ciganos apresentam uma organização social muito próxima da sua ascendên-
cia indiana, melhor dizendo, hindu, e nesta medida irredutível à morfologia predominante na Europa” (ibid. 
1998:7). 
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 “As comunidades ciganas não abdicam da sua função educativa 
e fazem-na de uma forma integradora, interdependente e global. 
Parece não existir distinção entre o trabalho, produção e 
consumo, entre aprendizagem e lazer, entre coesão familiar, 
assunção de responsabilidades perante o grupo e socialização. A 
função educativa do grupo é indispensável para a manutenção da 
coesão familiar: as crianças e jovens são assunto de todos: avós, 
primos, tios, irmãos…Cada um é necessário e contribui para o 
todo. As aprendizagens fazem-se gradualmente e integradas nas 
funções sócio económicas da família” (Montenegro, 2003:73). 

 
 

Com efeito, o meio envolvente dos ciganos oferece às crianças ciganas 

o que, não há muito tempo, as pequenas comunidades rurais ofereciam às suas 

crianças. Assim, inversamente ao que acontece nas comunidades ciganas, nas 

famílias não ciganas, em resultado das transformações que desde os anos 

sessenta se têm vindo a fazer sentir no seu seio2, a educação das crianças, em 

consequência da ausência das mães na esfera familiar, tem sido delegada às 

instituições para a infância nomeadamente às IPSS’s e/ ou às instituições 

Estatais3 implementadas ao longo dos tempos (cf. Ferreira Gomes, 1986; 

                                                 
2 Refira-se, nomeadamente, a progressiva passagem da família alargada à família nuclear, a migração para os 
grandes centros, “uma maior consciencialização da condição feminina e do direito das mulheres à realização 
profissional, maior densidade humana, maior competição profissional” (Formosinho, J. e Sarmento, T. 
2000:123), e a elevada taxa de feminização do mercado de trabalho. 
3 A este propósito importa dizer que a partir dos anos 60 e, particularmente, sob a tutela do Ministério dos 
Assuntos Sociais, têm vindo a ser implementadas instituições para a infância. No entanto, o crescimento 
desta rede fez-se sentir de modo mais acentuado com a revolução do 25 de Abril de 1974 “sobretudo através 
de iniciativas das (IPS’s), que incorporam as organizações de educação de infância sem fins lucrativos” 
(Formosinho, 1997:29). 
Com a Revolução de Abril de 1974, emergem em primeiro plano, os problemas sociais, assumindo as 
comunidades locais protagonismo na implantação de instituições vocacionadas para o atendimento da 
infância. Este movimento do período pós revolucionário assenta numa filosofia que pretende esbater as 
diferenças sócio económicas e culturais estendendo a pré escolaridade a toda a população infantil com o 
objectivo de promover o bem estar social e desenvolver as potencialidades das crianças. 
Relativamente à criação de Jardins de Infância pertencentes à rede pública, é de salientar que só em 1977 é 
definida a criação de um sistema público de educação pré escolar e que em 1978 são criados os primeiros 
Jardins de Infância oficiais, seguindo-se-lhe em 1979, a publicação dos Estatutos dos Jardins de Infância. 
Estes estatutos preconizam a educação pré-escolar como o início de um processo de educação permanente, a 
realizar pela acção conjugada da família, da comunidade e do Estado. 
A implementação e desenvolvimento de Jardins de Infância é indissociável das ideologias políticas vigentes: 
é assim que em 1988 se assiste à criação de novas salas de Jardim de Infância e que de 1989 a 1996 não 
sejam criados mais Jardins de Infância da rede pública, argumentando-se para o efeito o facto de eles não 
constituírem uma resposta plausível para os interesses das famílias que trabalham. 
A Lei n.º 5 /97 de 10 de Fevereiro (Lei quadro da educação pré-escolar) ao definir a educação pré-escolar 
como “a primeira etapa da educação básica” e, simultaneamente, como um serviço social básico, levou, numa 
primeira fase, à proliferação de Jardins de Infância da rede pública e, numa fase posterior, ao estabelecimento 
de protocolos com autarquias e outros Ministérios por forma a garantir a opção e o acesso por parte da 
família, à educação da criança em idade pré escolar. 
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Ferreira, 1995; Cardona, 1997; Formosinho, 1997; Vilarinho, 2000 e relatório 

preparatório do Ministério da Educação sobre a educação pré-escolar e os 

cuidados para a infância em Portugal coordenado por Vasconcelos, 2000). 

Contrariamente à “sina” das crianças não ciganas, as crianças de etnia 

cigana têm permanecido junto das suas famílias e só recentemente as vemos 

marcar presença em alguns Jardins de Infância. Esta presença parece relevar, 

não de uma necessidade sentida pelas famílias, mas de uma imposição legal. 

Ou seja, a presença das crianças ciganas no JI parece dever-se mais, e de um 

modo geral, à aplicação de políticas sociais de que destacaremos o programa 

do RMG4 às comunidades ciganas, o qual impunha como condição a 

assumpção do compromisso de enviarem os seus filhos para um 

estabelecimento de educação ou de ensino “ou irem eles próprios à escola de 

adultos e/ou formação profissional” (Montenegro, 2003:76). 

Assim, por contraponto ao que sucede com as crianças não ciganas 

(cujas famílias procuram o JI por não se poderem ocupar delas e de o verem 

como um local onde, “embora de passagem, se favorece a aquisição e 

desenvolvimento de diversas capacidades, conhecimentos e atitudes”), as 

famílias de etnia cigana, dadas “as actividades de subsistência e o trabalho por 

conta própria” (Enguita, 1996:10) que realizam, não necessitam de se 

socorrerem do JI para cuidar das suas crianças5 e, quando tal sucede, a maior 

                                                 
4 O RMG é “um instrumento de combate à pobreza e à exclusão social” (Hespanha, et al., 2001:44) e visa 
garantir as condições materiais aos indivíduos facultando-lhes o acesso a uma vida em conformidade com a 
dignidade humana. Propõe-se cobrir as necessidades básicas dos indivíduos e das suas famílias em situação 
de extrema privação, constituindo-se, deste modo, num dispositivo contra a miséria e a destituição. Os 
indivíduos abrangidos por esta medida têm direito a uma prestação do regime não contributivo financiada 
pelos impostos. “O RMG inclui ainda um plano de inserção social contratualizado com a administração 
social” (ibid.). Este sistema é relativamente jovem (foi instituído a título experimental em 1996 através da Lei 
nº 19/A/96 e generalizado em 1997 a todo o país) e decorre da existência de problemas económicos 
originados pela reestruturação das economias, nomeadamente, a precariedade do emprego, o desemprego 
elevado e persistente e a marginalização da vida social (cf. ibid.) e da necessidade de os colmatar. 
Importa, no entanto, esclarecer que o RMG foi substituído por uma outra medida designada de RSI a partir de 
Junho 2003, data em que a mesma  entrou em vigor. 
5 Enguita (1996), no caso dos ciganos, defende a não separação da custódia da infância de “outras 
responsabilidades da vida adulta”. Tal posição sustenta-se em alguns aspectos da cultura 
cigana,nomeadamente, na organização “fechada” da comunidade cigana, no facto de “as actividades de 
subsistência e o trabalho por conta própria permitirem não só o cuidado simultâneo das crianças, mas também 
a contribuição destas no trabalho desde tenra idade (…) [de] o trabalho extra doméstico das mulheres se 



A Experiência da Criança Cigana no Jardim de Infância 

8 

parte das vezes, não decorre da sua iniciativa mas de uma contrapartida da 

aplicação das medidas assistenciais, sendo que, por este motivo as crianças de 

etnia cigana “em vez de chegarem [ao JI] mais ou menos ao ritmo da sua 

própria vontade, e da de seus pais, têm chegado massivamente e, em 

numerosas ocasiões, contra o seu desejo” (Enguita, 1996:14).  

Com efeito, a pretensa integração social subjacente à aplicação do 

RMG traduz-se frequentemente numa imposição feita às famílias e crianças; 

uma situação que é vivida de forma apreensiva pelas famílias ciganas, uma 

vez que têm de se separar compulsiva e repentinamente dos seus filhos 

“transformando-os numa espécie moeda de troca”. A separação das crianças é 

vivida de forma violenta, “tanto mais violenta quanto a criança é educada no 

receio face ao exterior e ao estranho” (Liégeois, 2001: 69) do mundo habitado 

pelos não ciganos.  

A presença das crianças ciganas no JI implica para as famílias a partilha 

da sua custódia com o JI o que, entre outras coisas, pode ser vivida pelos pais 

como uma perda, na medida em que, como refere Liégeois “os pais podem 

pensar que se a escola [o JI] se propõe formar os seus filhos pode também 

deformá-los, ou seja, retirar-lhos e perdê-los do ponto de vista cultural” 

(2001:15). Este entendimento encontra ressonância na tendência que as 

instituições de educação formal têm vindo a demonstrar no desenvolvimento 

de trabalhos por referência ao grupo dominante e destinado “especialmente 

para uma população de crianças brancas de classe média de meio urbano” 

(Cortesão, 1995:30). Por conseguinte, as crianças ciganas correm o risco de 

serem assimiladas pela cultura dominante, de se verem “enquadradas” num 

sistema de princípios, regras e valores no qual não vêem qualquer ligação aos 

seus contextos de vida. O JI, “em especial para uma criança oriunda de uma 

minoria (…) é, e continuará a ser um agente de aculturação (…)” 

                                                                                                                                                    
organizar sempre de modo a poderem atender às suas crianças” (Enguita, 1996:10), e também de contarem 
com a participação das irmãs mais velhas um recurso na prestação de cuidados às crianças mais pequenas. 
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influenciando “em maior ou menor grau o processo educativo das crianças” 

(Liégeois, 2001: 257). 

Mesmo concebendo a possibilidade das crianças poderem estar 

inseridas num contexto institucional permeado por uma racionalidade 

educativa sensível às diferenças culturais sociais e étnicas das crianças em 

presença, empenhada num trabalho tendente à valorização das diferenças, ao 

respeito e aceitação do outro; as crianças ciganas vão seguramente confrontar-

se e interagir com uma dada ordem social diferente da(s) que rege(m) os seus 

“mundos de vida”; vão relacionar-se com outras crianças ciganas e não 

ciganas num contexto onde existem regras, normas e valores; vão interagir 

com outras crianças que, tal como elas, têm representações do que é ser 

cigano e não cigano, representações feitas de preconceitos e estereótipos que, 

apesar de não corresponderem à realidade, podem influenciar as suas atitudes 

e comportamentos para com/entre elas interferindo na forma como as crianças 

ciganas vivem a sua condição de crianças no JI.  

Assim, e partindo dos pressupostos enunciados e da convicção de que 

“há realidades sociais que só a partir do ponto de vista das crianças e dos seus 

universos específicos podem ser descobertas, apreendidas e analisadas” 

(Pinto, 1997:65) e de que uma reflexão focalizada nas interacções construídas 

entre as crianças ciganas e não ciganas num contexto de educação formal se 

pode configurar num dispositivo auto e hetero formativo, entendemos ser 

importante a realização de um estudo sobre a experiência das crianças 

ciganas no JI na sua relação com outras crianças ciganas e não ciganas. Um 

estudo que procure trazer à superfície o que, do ponto de vista das crianças 

ciganas, significa ser criança cigana no JI da Lagoa, contexto onde as 

crianças ciganas, relativamente ao factor numérico, não são uma minoria. Pelo 

contrário, o número de crianças ciganas e de crianças não ciganas é 

exactamente igual6.  

                                                 
6 A este propósito ver a caracterização do grupo de crianças cf. páginas 88,89 e 90. 
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2.- Uma breve referência ao passado/ presente dos ciganos 

A existência e a presença de múltiplos grupos étnicos nas sociedades 

actuais, e em particular na sociedade portuguesa, é, não só, um dado inegável, 

mas também um facto que progressivamente tem vindo a despoletar na 

sociedade dominante um conjunto de preocupações e apreensões inscritas no 

receio de ser “contagiada” pela “terrível” e “temível” doença provocada pela 

convivialidade/proximidade com grupos étnicos que apresentam “um 

conjunto de características sociais e culturais específicas apreendidas (origem, 

língua, religião, cultura, hábitos e estilos de vida)” (Silva, 2000:73). 

Esta “fobia” é particularmente visível no tipo de atitudes que os não 

ciganos assumem para com os ciganos. Com efeito, dos vários grupos étnicos 

que partilham o mesmo espaço geográfico com o resto da sociedade, consta-

se que, de modo particular, as relações entre ciganos e não ciganos são 

frequentemente conflituosas. Consideramos que as relações construídas entre 

ciganos e não ciganos assentam no desconhecimento mútuo, na intolerância, 

no desrespeito, na desvalorização e indiferença, descambando, a cada passo, 

em conflitos latentes e dissimulados ou, mais frequentemente, em conflitos 

declarados. Estes eclodem quando, por vezes, elementos de grupos étnicos e 

da minoria dominante se vêem confrontados com a indispensabilidade de 

terem de partilhar espaços, contrapondo-se formas de vida específicas. É disso 

exemplo “o problema de relacionamento entre comunidades aldeãs, sobretudo 

nortenhas (Oleiros, Cervães, Cabanelas, Vila Verde) e membros de etnia 

cigana residentes em acampamentos vizinhos daqueles” (Silva, 2000:64).  

No processo de construção relacional jogam importância acrescida as 

representações sociais e os estereótipos sociais. Aquelas baseiam-se em 

informações enviesadas que nem sempre correspondem à realidade, mas 

alimentam o imaginário individual, as atitudes e comportamentos 

relativamente a outros. Os estereótipos sociais, no entender de Descamps 

(1993:18), são configurados frequentemente como erros de “categorização 
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por simplificação extrema, generalização abusiva e utilização sistemática e 

rígida que marca a nossa pertença a um grupo”. 

Os estereótipos sociais, enquanto instrumentos cognitivos, têm sempre 

implícitos juízos de valor (ofensivos/ defensivos) condicionando a percepção 

construída sobre a realidade. No quadro das relações de poder, os estereótipos 

sociais exercem, de algum modo, pressão sobre o grupo alvo. Neste sentido, 

os grupos minoritários vêem-se forçados ao confronto com o estereótipo 

atribuído ainda que isso contrarie a percepção que os próprios têm da 

realidade ou frustre e dissipe as suas aspirações futuras. 

Como sublinham Cortesão e Pacheco (1991ª:39), os ciganos, 

relativamente a outros grupos étnicos, são “discriminados com uma violência 

mais explícita”. Esta forma de relacionamento, a avaliar pelos trabalhos de 

diversos autores (Costa, 1995; San Román, 1997; Enguita, 1999; Liégeois, 

2001), tem raízes na época em que os ciganos chegaram à Europa7 e, ao que 

tudo indica, têm vindo a perpetuar-se (e em alguns casos a acentuar-se) no 

tempo, ao longo de mais de cinco decénios. Importa no entanto salvaguardar 

que, como refere San Román (1997), os ciganos ,nos primeiros tempos da sua 

presença nos países do Ocidente da Europa, foram bem aceites pelas 

populações. A seu favor jogava a sua condição de peregrinos em penitência, a 

sua itinerância a cargo de um “chefe” com um título de autoridade (Conde ou 

Duque), a sua própria instabilidade inicial; aspectos que faziam os populares 

pensar que a sua presença se tratava de uma situação passageira.  

                                                 
7 Relativamente às origens histórico geográficas dos ciganos San Romám (1997); Liégeois (2001); Garrido 
(1999); Costa, (1995) consideram que elas remontam à Índia. Trata-se, mais concretamente, de um grupo 
étnico pertencente a uma casta inferior da Índia – os Párias – que se terá disseminado por vários países da 
Europa em resultado de uma ‘diáspora’ de origem controversa.  
A presença de ciganos em Portugal, segundo Costa (1995), remonta à segunda metade do século XV. No 
entanto a primeira referência documental segura, data do início do século XVI (1510). Esse documento é uma 
poesia de Luís da Silveira – retirada do Cancioneiro Geral de Garcia de Resende – em que o autor alude a um 
engano praticado por um cigano, o que, de algum modo, insinua que já nessa época os ciganos não eram tidos 
em boa conta. De facto, os populares foram desfiando um rosário de queixas contra os ciganos junto das 
autoridades competentes, imputando-lhes constantemente culpas, pelo feito de trapaças, pilhagens e 
feitiçarias. Assim, as primeiras notícias de que dispomos sobre ciganos em Portugal “quase se confundem 
com as primeiras notícias de hostilidade da população portuguesa e com as primeiras medidas persecutórias 
que serão uma constante ao longo dos séculos seguintes” (Costa, 1995:13).  
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A aceitabilidade dos ciganos alicerçada “numa simpatia romântica 

ligada ao folclore ou a uma curiosidade intelectual mesclada de compaixão” 

(Liégeois, 2001:46), começa a dar de si a partir do momento em que as 

autoridades e a população não cigana em geral se apercebem de que eles 

tinham vindo para ficar. Assim, desde os finais do século XV, e à medida que 

se avança no tempo, os ciganos são alvo de várias acusações: furtos, bruxaria, 

associação com malfeitores e de praticarem costumes estranhos, tornando-se, 

por isso, indesejados. Por este motivo, foram introduzidas medidas que 

garantissem o seu controlo. Em consequência disto, os ciganos foram 

obrigados a sedentarizarem-se, a “tomar um ofício conhecido” tornando-se 

produtivos e servindo a um senhor (cf. San Román, 1997:5). Foram também 

pressionados a não andarem juntos nem manterem as suas expressões 

culturais diferenciadas: exigia-se “que abandonassem a sua língua, a sua 

forma de vestir e de se ornamentarem, os seus costumes e suas relações” 

(ibid.:13), ou seja, que deixassem de ser ciganos no amplo sentido da palavra. 

A desobediência dos ciganos às medidas da sua própria eliminação 

sócio cultural, a sua resistência a deixarem de existir como grupo étnico 

distinto, tinha um preço: a aplicação de uma série de sanções e de maus tratos, 

nomeadamente a expulsão, a administração de açoites, o trabalho nas galeras 

ou mesmo a própria morte.  

Vários esforços foram feitos no sentido da eliminação sociocultural ou 

física dos ciganos. Não obstante, muitos deles “mantiveram-se imutáveis, 

sofredores, incorruptíveis e nómadas através de todos os tempos e condições” 

(San Román, 1997:6), outros acabaram por ceder às pressões “deixando-se” 

assimilar pela cultura dominante, “outros fecharam-se no interior dos seus 

grupos parentais e outros integraram-se apresentando diversas formas de 

aculturação” (ibid.:246).  

Nunca é demais mencionar que a história do povo cigano é atravessada 

e marcada por séculos de perseguições, maus-tratos, prisão, exílio, 
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condenação à morte, evidenciando, assim, contornos e especificidades 

peculiares que, na perspectiva de Liégeois (1997), reenviam para a existência 

de insustentáveis níveis de exclusão e reclusão a que este povo foi submetido 

ao longo dos tempos8. 

A exclusão total de participação nos diferentes domínios da vida social, 

que ao longo da história tem sido infligida ao povo cigano, o não 

reconhecimento dos seus direitos e a sua consequente reclusão têm 

contribuído (i) para a construção de modos de vida peculiares; (ii) para a 

preservação de determinados valores socioculturais e (iii) para a assumpção 

de “características socioeconómicas marginais” (San Román, 1997:240), o 

que tem acentuado a clivagem entre os ciganos e não ciganos. 

As respostas dos ciganos às intenções do poder político implementadas 

no sentido de conseguirem a sua assimilação ou erradicação têm sido uma 

incessante utilização de estratégias culturais que, nas palavras de San Román, 

“constituem o esqueleto das distintas tradições culturais em diferentes tempos 

e lugares ”(San Román, 1997:241). Essas estratégias dizem respeito à forma 

como os ciganos acedem aos recursos de que necessitam, à distribuição desses 

recursos entre eles e à sua posição de “fechamento” e de “auto fechamento” 

                                                 
8 Em Portugal, tanto o Estado como a etnia dominante conjugaram esforços na luta pela erradicação dos 
ciganos do território Português, aspecto que, nas diferentes épocas e reinados, constituiu matéria para a 
criação de diplomas legislativos e de várias leis. O diploma legislativo mais antigo, contra os ciganos, é o 
alvará de 13 de Março de 1526, reinado de D. João III. Este diploma recusava a entrada de ciganos no país e 
determinava a sua expulsão dos que nele se encontrassem. Nos reinados subsequentes, “medidas mais 
drásticas foram tomadas, nomeadamente a administração de açoites com baraça e pregão; a condenação à 
morte; a prisão dos progenitores (...) a separação das crianças dos pais e reenvio das mesmas à Casa Pia para 
serem instruídos na moral cristã e nas obrigações sociais” (Costa, 1995:15). 
Posteriormente, com a revolução liberal, são introduzidas alterações na situação jurídica dos ciganos. Através 
da Constituição de 1822 e da Carta Constitucional (1826) são ‘eliminadas’ as desigualdades em função da 
raça e é reconhecida a cidadania portuguesa aos nascidos em território português, ‘banindo’, assim, o critério 
rácico que até à data constituía motivo para perseguir os ciganos. “A condição de cigano, ainda que 
vagabundo, deixou de ser punida” (ibid.:18); porém outras medidas se seguiram, sendo os ciganos submeti-
dos a uma apertada vigilância, por parte das forças policiais (mais concretamente pela G.N.R. em 1950), com 
vista à obtenção da “ordem, à prevenção e repressão dos seus frequentes actos de pilhagem” (ibid.:16) de que 
eram acusados. Nesta conjuntura, os ciganos bem comportados teriam direito a um “atestado de boa conduta” 
que conferiria tratamento especialmente benevolente e apoio para “mudar de vida”. 
No entanto, estas medidas escondiam um carácter discriminatório, racista. Não se tentou implementar “uma 
política de autêntica integração na sociedade dos cidadãos. O que se tentou foi pura e simplesmente a 
assimilação, ou seja, a domesticação. Mas mesmo a assimilação (sempre dificultada pela resistência dos 
ciganos) não foi objecto de uma campanha sistemática e coerente por parte do estado” (ibid.:19). 
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(Giddens, 1997) relativamente à sociedade maioritária com quem partilham o 

espaço geográfico. Na opinião de San Román “os ciganos combinam 

estratégias básicas de sobrevivência e estratégias de relação política com a 

maioria, o poder e o povo” (ibid. 1997:241) de acordo com os objectivos, as 

alternativas e os meios concretos em que estão inseridos.  

A cultura do povo cigano9 tem sido frequentemente desvalorizada pela 

minoria dominante, interpretada como inferior, como algo a erradicar. Esta 

atitude acentuadamente etnocêntrica10 é indissociável dos processos de 

“fechamento” e de “auto fechamento” que ocorrem entre e nos grupos étnicos. 

A tendência de uma dada cultura avaliar outras por referência à sua própria 

cultura desencadeia processos de “fechamento” e de “auto fechamento” do 

grupo que reenviam para a delimitação de fronteiras tendo em vista a exclusão 

de elementos que lhe sejam estranhos. Segundo Giddens, estas fronteiras 
 
 
 “são formadas através de instrumentos de exclusão, que realçam 
as divisões entre grupos étnicos. Estes instrumentos incluem por 
exemplo, a limitação ou proibição de casamento entre membros 
de grupos diferentes, restrições no contacto social ou nas 
relações económicas como o comércio e a separação física dos 
grupos” (Giddens, 1997:266). 
 
 

Estas fronteiras dão origem à formação de guetos étnicos. O processo 

de “fechamento social” é, na perspectiva de Giddens (1993: 221 cit. Ferreira 

Carvalho, 1995: 358), “qualquer processo através  do  qual  os  grupos  sociais  
                                                 
9 O conceito de cultura na acepção das autoras Vasquez-Bronfman e Martinez (1996) “é uma estrutura, um 
sistema de valores, uma concepção de tempo e de espaço, uma concepção de si e das relações interpessoais, 
das relações de poder, das normas que regem o quotidiano e das práticas que isto envolve, um modo 
particular de estruturar as representações e os símbolos que esse povo põe em acção na organização da vida 
social e da dos seus membros” (ibid. 1996:32-33). 
San Román (1997) “classifica” a cultura cigana como uma cultura de resistência face à pressão exercida pela 
maioria no sentido da sua aniquilação ou assimilação. “A cultura resistente dos ciganos consiste em 
estratégias organizativas, práticas e ideológicas que se reproduzem adoptando distintas formas para se 
adaptar às ofertas ou proibições de cada contexto” (ibid.:246). 
10 A este propósito Bernardi, Bernardo (cit. Rowland, Robert, 1987:10), refere que “o etnocentrismo é uma 
doença cultural que ataca a faculdade de discernimento e o comportamento em face de outras culturas 
diferentes da própria e leva, necessariamente, ao preconceito cultural e social. A cultura de pertença surge, de 
facto, ligada a termos de comparação mais ou menos censuráveis (...); é rude, bárbaro, incivil, aquilo que é 
praticado pelos outros; é sempre bom aquilo que cada um pratica de acordo com a educação que lhe é 
própria”. 
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tentam manter um controlo exclusivo sobre recursos, limitando o acesso a 

estes”. Neste fenómeno social são identificados dois processos de 

‘fechamento social’: ‘exclusão’ e ‘usurpação’. O primeiro prende-se com as 

“estratégias que os grupos sociais adoptam para separar os outsiders deles 

próprios, evitando assim que tenham acesso a um conjunto socialmente 

valorizado de recursos” (ibid.); o segundo tem a ver com a retirada de 

recursos a outros. A opção por um ou por outro processo de “fechamento 

social” está associada à vivência específica de cada momento e ao facto de se 

considerar esta ou aquela estratégia mais adequada aos fins pretendidos. No 

entanto, é possível que determinado grupo étnico desenvolva, em simultâneo, 

estratégias de exclusão e de usurpação, verificando-se assim uma situação de 

“duplo fechamento”. Os processos de “fechamento social” adoptados 

inserem-se num amplo conjunto de modos de ser, estar e fazer reveladores das 

suas normas sociais, dos seus valores e das crenças constitutivas da sua 

cultura.  

 

Chegados a este ponto, e convictos de que a compreensão do povo 

cigano passa inevitavelmente pelo conhecimento da sua cultura, é agora o 

momento de fazermos uma breve referência a alguns dos valores “que 

constituem a medula da sua cultura e são inseparáveis do seu modo de vida” 

(Garrido, 1999:50).  

 

2.1.- Procurando compreender a cultura cigana 

Os ciganos estão disseminados pelo mundo formando um mosaico de 

grupos diversificados, o que nos permite dizer que eles constituem um 

conjunto cujas partes estão interligadas entre si, as quais contribuem para 

organizar e estruturar o conjunto; e que cada elemento do conjunto possui 

características próprias, as quais conferem uma aparência diferente a cada um 

dos elementos do mosaico quando considerado de forma isolada (cf. Liégeois, 
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2001:51). Em cada grupo de ciganos é possível assinalar “nuances” culturais 

podendo, por isso, dizer-se que “existem tantas culturas ciganas quantos os 

grupos de etnia cigana” (idem, 2001:53). Esta circunstância deve-se, entre 

outros factores, à diversidade de experiências vividas através dos tempos pelo 

povo cigano na sua relação com outros povos, outros grupos sociais e 

culturais, deve-se à multiplicidade de contactos estabelecidos com vários 

pessoas e meios diferentes, aos seus cruzamentos e entrecruzamentos 

efectuados ao longo da história, às suas sedentarização e itinerância, à(s) 

forma(s) como viveram (e vivem) as situações de perseguição e de exclusão. 

Este conjunto de experiências parece estar na origem de uma grande 

diversidade de elementos culturais e sociais dos grupos étnicos ciganos (cf. 

Liégeois, 2001:50), não sendo, nesta medida, defensável conceber a cultura 

cigana como uma cultura homogénea e estável mas como uma “realidade 

sócio cultural múltipla e dinâmica” (Pinto, 1995). 

Apesar da diversidade de aspectos culturais que permeiam a cultura 

cigana e que diferem de grupo para grupo, é possível identificar alguns 

costumes/elementos culturais comuns aos diferentes grupos étnicos ciganos, 

que reforçam a unidade do grupo étnico cigano, mantêm a hierarquia no seio 

da família e preservam a autoridade. De acordo com Garrido (1999), os 

valores determinantes da cultura cigana são: a coesão familiar, a 

solidariedade, o respeito pelos mais velhos, a protecção às crianças, a mulher 

enquanto transmissora de cultura, o valor da palavra dada, a predisposição 

para viver o presente. Também San Román (1997), a propósito da cultura 

cigana faz referência aos valores culturais mencionados por Garrido 

acrescentando-lhe a prioridade da família sobre quaisquer outros vínculos, a 

relação pai filho na família, a atenção e respeito pelos mortos, a fidelidade da 

esposa, a exigência da virgindade, o respeito dos territórios locais e 

translocais dos grupos de parentes, as normas de pureza e de contaminação e a 

generosidade do povo cigano. 
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Dos diferentes valores constitutivos e determinantes da cultura cigana, 

vamos focalizar, genericamente, na família enquanto núcleo central de toda a 

organização social dos ciganos e ao lugar que as crianças ocupam no seu seio. 

 

• A família: o “núcleo duro” do povo cigano 

Na vida do cigano, a família é o seu “porto seguro”, um elemento de 

permanência e de estabilidade. É nela que ele encontra a autoridade, o apoio, 

a compreensão e a solidariedade necessários e indispensáveis para enfrentar 

situações adversas e precárias da sua vida. “O indivíduo [cigano] nunca está 

só e não pode ser solitário; está envolvido por uma vasta rede de relações 

afectivas intensas. A solidariedade é uma segurança social e uma segurança 

psicológica” (Liégeois, 2001:69). 

A importância e o valor da família são avaliados para as situações em 

que o cigano é hospitalizado ou privado de liberdade; situações em que a 

família se desloca em “massa” e acampa junto destes estabelecimentos para 

prestar a sua solidariedade ao familiar doente ou encarcerado. Nesta medida, a 

coesão da família revela-se um mecanismo importante e efectivo para 

sobreviver em condições de extrema marginalização e apertada vigilância 

inquiridora (cf. Garrido, 1999:50). Em sentido amplo, a família é o núcleo 

central da sociedade cigana que actua em consonância com as necessidades 

do grupo. 

A solidariedade é particularmente notória em situações relacionadas 

com problemas económicos, doença e morte. As dificuldades económicas de 

uma família afectam também as de outra, e a doença ou morte de um dos seus 

membros não deixam indiferente o grupo. Os ciganos, face à agonia de um 

dos seus membros, ao velório, ao funeral e ao luto, “entram num estado moral 

colectivo” (ibid.). A morte é vivida por toda a família como uma catástrofe 

absoluta, uma amputação que coloca toda a família em grave crise.  

 



A Experiência da Criança Cigana no Jardim de Infância 

18 

• A família: base da organização social cigana 

As famílias ciganas nucleares ou extensas11 organizam-se em torno de 

uma lógica assente em aspectos característicos de uma organização social 

tradicional e conservadora, em que a mulher cigana aparece como uma 

parceira submissa ao marido, digna de admiração e de respeito, mas 

desprovida de autoridade relativamente a ele e aos filhos (rapazes) adultos. 

Nesta medida, as relações de autoridade da família cigana assentam nas 

hierarquias de género e idade, as quais são superiores às hierarquias 

familiares. Assim, o rapaz cigano dá ordens às suas irmãs mais velhas e os 

filhos adultos dão ordens às mães ou os genros às sogras e às cunhadas (cf. 

Enguita, 1999:126).  

Como referem vários autores (Lopes da Costa, 2001; Montenegro, 

2003; Enguita, 1999; Garrido, 1999) a cultura cigana está profundamente 

ancorada em características patriarcais onde prevalece uma tradicional divisão 

de papéis de género que, dicotomizando-se, legitimam a dominação e a moral 

hegemónica da masculinidade. Nesta forma de organização social é 

reprovável e conotado negativamente a realização de qualquer actividade 

doméstica pelo homem, cabendo-lhe um papel “instrumental” (Parsons, cit. 

Michel, 1983): é o homem quem realiza os negócios, conversa com os amigos 

e mantém os laços socais, estando, por isso, frequentemente, fora de casa. A 

mulher desempenha um papel “expressivo” (ibid.): cuida do lar dos filhos e 

do marido, desenvolvendo também uma actividade económica de subsistência 

– vende nas feiras, ou participa na feitura de trabalhos em verga. Para além do 

desempenho destas tarefas, é ela que em situações de perseguição, prisão do 

marido ou de doença, assume o sustento da sua família (cf. Lopes da Costa, 

2001:27). 
                                                 
11 Segundo vários autores (Montenegro, 2003; Liégeois, 2001; Lopes da Costa, 2001; Enguita, 1999; 
Garrido, 1999; Mendes, 1998; San Román, 1997),  é frequente, nas comunidades ciganas, a existência de 
famílias extensas englobando um grupo amplo de pessoas com vínculos de parentesco directos ou indirectos 
mediante a aliança entre duas ou mais linhagens – os casamentos. Nesta medida, numa mesma família 
convivem várias gerações de adultos que colaboram em numerosas actividades extra domésticas em 
benefício da colectividade. 
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Na cultura cigana, “a subordinação da mulher ao homem é 

praticamente total e incondicional” (Enguita, 1999:53), constituindo um 

aspecto central da sua forma de organização social. A subordinação da mulher 

ao homem faz-se sentir desde tenra idade na sua vida, na medida em que a 

menina cigana “em pequena obedece ao seu pai; em mocita obedece ao pai e 

aos irmãos; em casada obedece ao marido, em velha, obedece aos filhos” 

(ibid.).  

Nesta organização social, os filhos, mesmo em adultos, obedecem ao 

pai. É aos adultos e a todos os ‘homens de respeito’, que são sempre homens 

mais velhos, que os jovens devem obediência. Hierarquia análoga verifica-se 

entre as mulheres, se bem que a sua lealdade seja sempre em relação ao 

mundo dos homens (cf. Montenegro, 2003:74-75). Nesta medida, a jovem 

cigana, a partir do seu casamento, fica debaixo da custódia e da apertada 

vigilância da sua sogra; uma posição de total subordinação que não encontra 

similar na relação entre genro e sogro. 

A relação entre os cunhados e entre as cunhadas, especialmente se 

vivem próximos, é uma relação fundada no respeito e na ajuda mútua, que se 

revela particularmente importante na sua vida social, na medida em que 

representa um apoio social forte em todas as situações.  

A hierarquia existente na cultura cigana entre os seus diferentes 

membros não implica uma distância física ou funcional entre eles. Pelo 

contrário, não há separação de gerações: as crianças estão sempre presentes 

no mundo dos adultos, colaboram desde muito cedo na manutenção 

económica da família e unem-se e têm filhos (abundantes) em idades muito 

precoces comparativamente com o que sucede nas uniões/casamentos dos não 

ciganos (cf. Enguita, 1999:53). 
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• A educação das crianças ciganas na família ou o lugar das  
crianças na família cigana 

 

Tal como acontece com muitas outras crianças pertencentes a outros 

grupo étnicos, as crianças ciganas são muito apreciadas na sua comunidade. A 

sua valorização, entre outros factores, decorre de constituírem o garante da 

continuidade das gerações mais velhas e uma fonte de segurança ao longo do 

tempo, sendo talvez mesmo a única para os “anciãos”.  

De um modo geral, o povo cigano defende a família extensa onde um 

número “abundante de crianças” convive com várias gerações que integram o 

seu contexto familiar. “As gerações não se encontram separadas nem se 

opõem uma às outras” (Liégeois, 2001:69). Para as comunidades ciganas, os 

filhos são uma satisfação e, logo que a idade o permite, participam no 

trabalho dos pais conjuntamente com outros membros da família, 

contribuindo assim para explorar as possíveis oportunidades económicas que 

a sua vida itinerante lhe proporciona. Com efeito, “quanto maior for o número 

de elementos do grupo que participam nas actividades produtivas, menor será 

o esforço individual investido e maior será o resultado obtido, ou ambas as 

coisas simultaneamente, aumentando o tempo dedicado ao ócio (trabalho 

cooperativo em prol do bem estar colectivo, ainda que restrito a uma família)” 

(Montenegro, 2003:74). 

Nesta medida, a família cigana é entendida como unidade de produção 

em que todos colaboram numa tarefa comum. Na economia de subsistência 

perfilhada pelos ciganos “cada família tem que ser capaz de defender, em 

qualquer momento, a sua quota de mercado, o seu nicho ecológico. A 

primeira linha de defesa é a própria família, mas a segunda, e talvez a mais 

importante é a linhagem12” (Enguita, 1999:54).  

                                                 
12 De acordo com Enguita (1999) o povo cigano gira em torno de elementos-chave que constituem o seu 
núcleo duro. São eles: a fidelidade à família extensa e à linhagem, a solidariedade entre os seus membros, a 
viagem: o nascimento, a boda e o enterro são uma outra fonte de deslocações, para além das actividades 
económicas e dos “contrários” e vinganças (solidariedade da linhagem). 
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O trabalho da criança é inseparável dos laços afectivos e de 

dependência mútua que unem os seus membros. O seu único chefe é o seu 

pai, ou algum parente adulto. Contrariamente ao que sucede com muitas 

crianças não ciganas pertencentes a famílias desfavorecidas, as crianças 

ciganas não desenvolvem uma actividade remunerada por conta de outrem. 

Nesta medida, o trabalho da criança cigana não deve ser considerado como 

um emprego, nem como uma exploração, mas como uma colaboração na 

economia familiar. Ele é entendido pelos adultos como uma forma de 

valorizarem as crianças. Elas “ficam satisfeitas por serem membros activos de 

um grupo que aprecia as suas actividades, sem esperar que elas ultrapassem as 

suas capacidades” (Liégeois, 2001:70). 

A relação que os indivíduos de etnia cigana estabelecem com o trabalho 

é uma relação de sobrevivência. Valorizam o momento presente e, quando 

podem optar entre o trabalho e o ócio a preferência é dada ao ócio. Ou seja, 

não vivem para trabalhar, mas trabalham para viver. 

A socialização das crianças para o desenvolvimento de actividades 

produtivas é feita gradualmente e em contexto familiar. Os filhos aprendem o 

desempenho dos trabalhos que realizam com os seus pais e/ou com os irmãos 

mais velhos, através de uma incorporação progressiva, observando primeiro, 

fazendo depois, mas ao seu próprio ritmo, sem que se faça qualquer pressão 

sobre elas. Esta aprendizagem tem continuidade após o casamento, desde 

então o/a sogro/a e os/as cunhados/as protagonizam um papel importante na 

transmissão de saberes relativos ao desempenho da(s) actividade(s).  

San Román (1997) considera que os pais ciganos ensinam não só os 

filhos a trabalhar, mas ensinam-lhes, sobretudo, as formas de perceber e 

actuar sobre as variações locais, estacionais e conjunturais das possibilidades 

económicas de cada momento, ensinam-nos a jogar o mais inteligentemente 

possível com alternativas várias e cambiantes, ensinam-lhes as normas 

culturais com as quais têm que trabalhar e as estratégias económicas centrais 
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que têm de utilizar (cf. ibid.:131). Isto é, os pais ciganos ensinam os filhos a 

serem um deles nas diferentes situações que na vida lhes surjam.  

A educação das crianças ciganas é colectiva - da responsabilidade de 

todos - acontecendo “num sistema educativo” (Liégeois, 2001) em que os 

diversos elementos que nele figuram fazem parte de um conjunto organizado. 

Neste contexto, a criança é educada para a aquisição de autonomia dentro do 

respeito pelo grupo e pelos seus valores, “é educada no receio face ao 

exterior, ao estranho, um receio mantido e justificado pelo aspecto conflitual 

das situações quotidianas” (ibid.:69). 

De um modo geral, pode dizer-se que a educação das crianças ciganas é 

muito permissiva. Dentro das possibilidades económicas da família, as 

crianças obtêm o que querem. A família cede tranquilamente aos seus desejos, 

não fazendo nenhuma pressão para que se comporte de maneira ordenada nem 

para que obtenha qualquer êxito, excepto mostrar valentia no caso do rapaz e 

recato no caso da menina. Para além disto, é-lhes permitido estar sempre 

presente no mundo dos adultos e participar em quase todas as actividades. 

Nesta medida, contrariamente ao que sucede com a criança não cigana, que se 

encontra dividida entre a casa e a escola, a criança cigana encontra no seu 

contexto familiar a função da escola e da família fundida como um todo, o 

que significa que para as crianças ciganas os momentos de aprender, brincar e 

realizar uma actividade não constituem momentos estanques nas suas vidas. 

 

No seguimento do que se tem vindo a dizer e atendendo ao “hiato que 

existe entre a educação familiar e a educação escolar, tal como esta é quase 

sempre proposta” (Liégeois, 2001:71) impõe-se-nos deixar no ar uma 

interrogação: que sentidos são atribuídos à escola ou ao jardim de infância na 

vida das crianças ciganas pelas suas famílias quando estas instituições sob o 

slogan “todas as crianças têm direito à igualdade de oportunidades no acesso à 

escola e às condições necessárias para atingirem o sucesso educativo” 
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(Cardoso, 1996:7), surgem frequentemente não como um direito mas como 

uma obrigação13?. Liégeois (2001) chama a atenção para “um desfasamento 

importante entre a pedagogia utilizada na escola e a pedagogia utilizada na 

família” referindo que “os conflitos de valores, de que tanto se fala em relação 

a qualquer criança, entre a escola e o seu meio de origem e de referência, são, 

no caso dos ciganos, ainda mais notórios” (ibid.:205), na medida em que os 

modos de socialização ciganos não integram, no seu contexto, a instituição 

escolar, como acontece nas sociedades e modos de socialização não ciganos. 

Assim, para as crianças e para os pais, a entrada na criança na escola é 

sinónimo de ruptura com os seus mundos de vida, com os modos de ser 

cigano, é ainda sinónimo de confronto com outras culturas.  

 

2.2.- A propósito do multiculturalismo 

A presença de diversas minorias étnicas, nos diferentes quotidianos do 

tecido social, é um dado irrefutável. Efectivamente, numa época, em que o 

“mundo se globaliza” (Stoer e Cortesão, 1999), a passos largos, é cada vez 

mais notória a existência de grupos étnicos diferenciados, com a sua cultura 

própria, a sua própria maneira de ver as coisas, de interagir com os outros e de 

agir perante as situações, que se lhes apresentam. Pode então dizer-se que “a 

multiculturalidade existe – é um facto social” (Vieira, 1999:61). Esta 

realidade tem vindo a colocar o Estado e a sociedade em geral perante a 

necessidade de se implementarem medidas que viabilizem a sua integração 

plena na sociedade sem que isso represente a anulação dos seus valores, 

credos e culturas.  

A coexistência de culturas é uma realidade, que, desde tempos 

imemoriais, tem permeado as sociedades ocidentais, em particular, a 

sociedade portuguesa. No entanto, esta situação não suscitou, desde sempre, a 
                                                 
13 Apesar da frequência do JI não constituir uma obrigatoriedade para as crianças em geral, particularmente 
para as crianças de etnia cigana afirma-se como uma imposição sendo também sujeita a um controle por parte 
das instituições de solidariedade social. 
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mesma atenção e preocupação por parte das políticas governamentais 

portuguesas14. Com efeito, até ao início de 1990, em Portugal, foi inexistente 

um conjunto de princípios e de práticas dos vários domínios institucionais, 

com vista à ordenação de uma sociedade multicultural (cf. Cardoso, 1996:7). 

A inversão desta situação é atribuída às pressões exercidas pelas minorias de 

origem africana e de grupos a elas afectos, que têm contribuído para a 

implementação de diferentes medidas políticas, constitutivas de modos 

diversificados de lidar com a diversidade cultural e étnica na sociedade e no 

sistema educativo (cf. Barbosa, 1996:24).  

Na esteira de Cardoso (1996), é possível identificar três modelos de 

política multicultural – o assimilacionismo, o integracionismo e o pluralismo 

–, modelos que se articulam com ideologias políticas e com perspectivas 

inerentes ao entendimento da educação multicultural, a que lhes estão 

subjacentes desiguais concepções de igualdade de oportunidades e que, 

concomitantemente, traduzem o processo de construção histórica do 

multiculturalismo. 

Segundo o pensamento deste autor, o assimilacionismo decorre de uma 

perspectiva etnocêntrica do mundo, que caracterizou (e caracteriza) as 

sociedades ocidentais, em que os grupos de indivíduos, pertencentes a 

minorias étnicas, são entendidos como estando, social e culturalmente, em 

défice, não lhe sendo reconhecidos “conhecimentos e competências 

necessárias para a sua inserção satisfatória na sociedade em geral, e, em 

particular, no sistema económico” (ibid.:13). Nesta medida, ao invés de se 

promover a manutenção das culturas dos grupos minoritários, desenvolve-se 

“um processo social conducente à eliminação das barreiras culturais entre as 

populações pertencentes a minorias e à maioria, através do qual os indivíduos, 
                                                 
14 Recorde-se que, ao longo de vários decénios, os ciganos constituíram a minoria étnica que, em Portugal, 
marcou presença constante. Todavia, tal não “mereceu” a atenção das decisões políticas, no sentido de 
atenuar ou inverter a situação de descriminação e de exclusão a que eram (e são votados). “O número, 
considerado pouco significativo, o nomadismo e o carácter individualista da cultura cigana eram argumentos 
do discurso político e do senso comum que justificavam essa lacuna” (Cardoso, 1996:7). 
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que integram as minorias étnicas, adquirem os traços culturais do grupo 

dominante” (ibid.), devendo “despojar-se de todo e qualquer elemento 

cultural próprio” (Perotti, 1997:47), o que significa deixarem de ser eles 

próprios para passarem a ser outros. 

O assimilacionismo, entendido como a primeira fase do 

multiculturalismo, enquadra-se numa perspectiva monocultural, em que se 

preconiza uma total conformidade dos grupos étnicos ou “dos migrantes” 

(ibid.) à cultura do grupo dominante e se exclui qualquer aceitação da sua 

cultura nativa. As principais referências e prioridades deste modelo 

assentavam nas culturas e histórias nacionais e nos valores da classe média 

branca, sendo que a tolerância para com as culturas dos grupos étnicos se 

devia situar em níveis que não pusessem em perigo a afectação das bases 

sociais e ideológicas da cultura dominante (cf. Cardoso, 1996:13). 

O modelo integracionista, que, nos finais dos anos 60 e princípio dos 

anos 70, se instala decorre dos movimentos dos direitos humanos e da 

afirmação étnica, traduzindo “um processo social em que as minorias têm 

liberdade para afirmar a sua própria identidade cultural, na medida em que tal 

não entra em conflito com a identidade cultural da comunidade indígena 

branca” (ibid.). 

Neste sentido, a integração cultural corresponde a uma maior tolerância 

e respeito pela diversidade cultural, a uma maior liberdade de expressão das 

cultura das minorias étnicas e, teoricamente, traduz o reconhecimento político 

da diversidade cultural. Na perspectiva de Perotti (1997), “o conceito de 

integração opõe-se à noção de assimilação e indica a capacidade de confrontar 

e de trocar – numa posição de igualdade e de participação – valores, normas, 

modelos de comportamento”, quer por parte dos imigrantes ou dos grupos 

étnicos, quer por parte “da sociedade de acolhimento” (ibid.:49)15. 

                                                 
15 A propósito dos efeitos práticos do conceito de integração, Cardoso (1996) adverte para o facto de ele 
assumir a existência de uma cultura dominante, na medida em que “a integração cultural significa a aceitação 
de aspectos da cultura minoritária que sejam ajustáveis à cultura dominante e a rejeição dos aspectos dessa 
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De certo modo, os defensores deste modelo pretendem que os 

indivíduos, pertencentes a grupos minoritários, assimilem os conhecimentos, 

as atitudes e os valores fundamentais da cultura dominante, por entenderem 

que eles se constituem imprescindíveis “para a sua participação na dinâmica 

da cultura dominante” (Cardoso, 1996:12).  

O modelo pluralista está associado ao multiculturalismo, sendo que o 

conceito multicultural é “entendido como uma constatação da presença de 

diferentes culturas num determinado meio e da procura de compreensão das 

suas especificidades” (Cortesão e Pacheco, 1991ª:34). 

O pluralismo cultural integra um conceito de educação multicultural, 

que, implicitamente, engloba três ideais: o da igualdade de oportunidades, o 

do multiculturalismo e o do anti-racismo. A igualdade de oportunidades 

preconiza a eliminação das diferenças de oportunidades, assegurando a todas 

as crianças, independentemente das suas pertenças sociais culturais e 

religiosas, as mesmas possibilidades de sucesso. O ideal do multiculturalismo 

valoriza a promoção da interacção e do respeito pelas diferentes culturas em 

presença, garantindo o acesso aos conhecimentos e competências necessários 

às minorias, para que possam beneficiar da igualdade de oportunidades (cf. 

Barbosa, 1996: 25), aspecto que, na acepção de vários autores 

(nomeadamente de Vieira, 1999 e de Cortesão e Pacheco, 1991ª), se articula 

com o conceito de intercultural, entendido “como um percurso agido, em que 

a criação da igualdade de oportunidades supõe o conhecimento/ 

reconhecimento de cada cultura, garantindo, através de uma interacção 

crescente, o seu enriquecimento mútuo” (Cortesão e Pacheco, 1991ª: 34). 

O pluralismo cultural está associado, também, à educação multicultural 

e constitui referência obrigatória nas constituições dos Estados, integrando 

diversos discursos e relatórios políticos. Este modelo, no âmbito da sociologia 

e da antropologia, significa “a coexistência das culturas dos diversos grupos 
                                                                                                                                                    
cultura que não o sejam ou que de alguma forma pareçam ser uma ameaça ao equilíbrio da cultura domi-
nante” (Cardoso, 1996:13). 
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étnicos, no contexto de uma sociedade, em que os indivíduos podem, em 

plena liberdade, manter as suas identidades culturais, participar numa vida 

cultural e social própria, em circunstâncias iguais às das outras culturas” 

(ibid.:14). No entanto, parece não existir consenso relativamente ao sentido e 

alcance prático da expressão pluralismo cultural, uma vez que, tanto pode 

apoiar políticas, baseadas nas diferenças e, por isso, configurar-se 

segregacionista - uma vez que estas políticas “reprimem as interacções 

globais dos indivíduos” (Vieira, 1999:63) - como também pode significar 

integração, com maior distribuição de poder, sendo, por vezes, no plano 

educativo, utilizada como pretexto da introdução de algumas mudanças no 

sistema educativo.  

 

3.- Estudar as crianças a partir das crianças  

Tradicionalmente e durante várias décadas, a criança foi considerada 

pelos adultos como “um ser futuro, em devir” (Sirota, 1998), sendo a infância 

entendida como uma fase transitória de preparação para a vida adulta sem 

valor próprio a não ser o de objecto passivo de socialização. Nesta 

perspectiva, a criança assumida como um ser inacabado é deixada à mercê de 

instituições como a família ou a escola que têm a tarefa de realizar o trabalho 

preparatório para a entrada na vida adulta.  

Congruente com os discursos e preocupações sociais vigentes, a 

atenção dos sociólogos, filiados num quadro estrutural-funcionalista, volta-se, 

um pouco por toda a parte, “para as instâncias encarregadas (…) de fazerem 

acontecer o ser social” (Sirota, 1998:10). Assim, no âmbito da sociologia, os 

estudos sobre as crianças têm sido abordados mais pela sociologia da família e 

pela sociologia da educação por referência às instituições e pela voz dos 

adultos que as representam. Também outras ciências como a médica, a 

psicologia e a pedagogia se interessaram pela criança, mas “a focalização 

adoptada centrava-se menos nas crianças como objecto do que nas crianças 
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como pretexto, referente ou destinatário de processos que, constituíam o 

verdadeiro objecto de estudo” (Sarmento e Pinto, 1997:24). Neste contexto, é 

a escola, mais concretamente a actividade de ensino-aprendizagem, que 

constituem os pontos de entrada dos estudos sobre a criança, permanecendo na 

penumbra o papel e as acções desempenhados pela criança nessas actividades.  

As crianças, enquanto actores sociais de pleno direito, foram ignoradas 

pela sociologia durante um longo período. Tal situação parece ser articulável 

com o lugar de subordinação social ao mundo dos adultos a que as crianças, 

ao longo da história da humanidade, têm sido votadas. Pode então dizer-se que 

a teoria sociológica, enquanto produção científica localizada socialmente no 

tempo, é indissociável das representações sociais elaboradas e partilhadas 

sobre a infância e a criança ao longo da história. De certa forma, a teoria 

sociológica reproduz as posições dominantes da sociedade, fazendo-as migrar 

para o seu interior (cf. Saramago, 1999:13).  

O estatuto social das crianças16 configura-se numa das principais 

dificuldades que se colocam na génese da constituição de uma sociologia da 

infância, sendo em torno desse estatuto “que mais se manifesta a discrepância 

de concepções, de atitudes e de práticas sociais” (Pinto, 1997:64). 

Sirota (1998), num artigo introdutório ao debate sobre a emergência da 

sociologia da infância em que alude aos vários trabalhos desenvolvidos e aos 

debates que ocorreram entre a comunidade de língua inglesa e francesa em 

torno da consideração da criança como “actor social em sentido pleno” 

(ibid.:13), situa a emergência actual de uma sociologia de infância francófona 

na “aparição da expressão ‘ofício de criança’” (ibid.:14) e atribui, também, a 

esta expressão a evolução operada no seio da sociologia da educação. 

Considera-a um marco na história da sociologia da educação, na medida em 

que assinala o regresso ao actor e uma análise dos processos de socialização 
                                                 
16 Este estatuto é inseparável dos sentimentos de infância que ao longo da história da humanidade vão sendo 
construídos (Ariés, 1960). Neste contexto, Sirota (1998: 10) diz que a “infância como uma construção social 
dependente ao mesmo tempo do contexto social e do discurso intelectual” deve-se ao trabalho pioneiro de 
Ariés: “A criança e a vida familiar no Antigo Regime”. 
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que ocorrem em diferentes contextos neles relevando, o papel que a criança 

desempenha nesses mesmos processos.  

Os primeiros contributos de uma sociologia da infância, empenhados 

em compreender as formas como as crianças constroem os sentidos das acções 

nas situações surgem com maior visibilidade a partir de 1980, por oposição a 

um conceito funcionalista de socialização e a uma concepção de infância 

considerada como um simples objecto passivo de uma socialização, regida por 

instituições, em que o acento tónico se coloca na “inculcação/ transmissão de 

normas e valores dos adultos para as crianças” (Pinto, 1997:69). Esta 

mudança, no dizer de Sirota (1998), radica num movimento geral da 

sociologia, inspirado teórica, epistemológica e metodologicamente nas 

correntes da sociologia interpretativa, de inspiração fenomenológica, 

nomeadamente o interaccionismo simbólico e a etnometodologia. É a 

redescoberta da sociologia interaccionista, a dependência da fenomenologia e 

as abordagens construtivistas que vão fornecer os paradigmas teóricos dessa 

nova construção do objecto que se volta para o actor, demonstrando um novo 

interesse pelos processos de socialização (cf. ibid.:11).  

Na perspectiva de Sirota (1998), o termo “ofício de criança” é uma 

demarcação importante que permite romper com a “marginalização das 

crianças na análise científica” e considerá-las como unidade legítima de 

observação sociológica, conquistando a criança, no seio da sociologia, o lugar 

“como objecto de estudo de facto e de direito” (Saramago, 1999:19). O campo 

investigativo ultrapassa os tradicionais limites da investigação e passa a 

“considerar o fenómeno social da infância concebida como uma categoria 

social autónoma analisável nas suas relações com a acção e a estrutura social” 

(Sarmento e Pinto, 1997:10).  

Esta viragem no campo da sociologia revela-se extremamente 

importante, tanto mais que “o estudo das crianças a partir de si próprias 

permite descortinar uma outra realidade social, que é aquela que emerge das 
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interpretações infantis dos respectivos mundos de vida” (ibid.:25) e não uma 

realidade construída a partir do olhar subjectivo do adulto, que corre o risco de 

deixar na penumbra a forma como cada criança, na interacção com os outros 

ou no/com o grupo de pares, produz e reproduz a estrutura social. 

 

3.1.- A criança actor social  

O estatuto de actor social é, desde Weber (1983), reconhecido aos seres 

humanos pela sua capacidade de interagir em sociedade e de atribuir sentido 

às suas próprias acções mas esse mesmo estatuto só recentemente é 

referenciável e “concedido” às crianças. Tal decorre do facto de durante várias 

décadas elas terem sido entendidas “como menores ou como componentes 

acessórios ou meios da sociedade dos adultos” (Sarmento e Pinto, 1997:20). 

As crianças agem no seu próprio processo de desenvolvimento e de 

socialização, que ocorre em interacção com outros num contexto sócio 

cultural. Assim, o desenvolvimento, sendo individual, é também colectivo por 

quanto está ao abrigo de influências várias. Para que haja interacção é 

necessário que sejam accionados de acordo com Denzin (1977), três passos 

básicos: 1) que o indivíduo assuma a atitude ou a perspectiva dos outros que 

se encontram no contexto 2) que o indivíduo desenvolva uma linha de acção 

de acordo com o outro de modo a complementar as suas próprias acções e 

atitudes 3) que uma linha de acção conjunta possa ser produzida. 

Com efeito, se atendermos ao sentido etimológico do termo – 

interacção – somos remetidos para a “ideia de uma acção mútua em 

reciprocidade” (Picard, 1995:8), isto é, para uma acção que se concretiza na 

relação com o outro, na qual os comportamentos se inter influenciam. Deste 

modo, “a interacção acontece sempre que uma dada unidade de acção 

produzida pelo sujeito A actua como estímulo de uma unidade de resposta 

noutro sujeito B e vice-versa” (Maisonneuve cit. Picard, 1995:9), o que nos 

reenvia para um “processo circular” e dinâmico das acções dos sujeitos em 
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relação. É esta “reciprocidade” e a “conduta resposta” que, na perspectiva dos 

interaccionistas, confere aos comportamentos dos actores o carácter de 

interacção. Assim, a interacção constitui a influência recíproca que os 

indivíduos exercem uns sobre os outros, num dado contexto. Ora, as 

interacções que aí se produzem são pontuadas por normas, regras e valores, 

constituindo-se, deste modo, o contexto num espaço de acção que possibilita 

“a invenção e a mudança e onde, a cada instante acontece de novo a ligação 

social” (Picard, 1995:11).  

Neste sentido, o interaccionismo simbólico concede uma importância 

crucial à maneira como as interacções quotidianas produzem as situações 

sociais. De acordo com esta perspectiva, os actores, quando estão em 

interacção numa dada situação social, interpretam essa situação e gerem-na 

em função das suas interpretações que elaboram no curso interacções, 

adquirindo, neste processo, a questão da significação social uma importância 

primordial (cf. Campenhoudt, 2003: 303). Na opinião de Blumer (cit. 

Fernandes, 1998) o ser humano orienta as suas acções em relação às coisas em 

função do significado que elas adquirem para ele. Ainda segundo este autor, a 

fonte desse significado é um produto social que decorre das actividades dos 

indivíduos ao interactuar, sendo que a utilização do significado pelo actor se 

produz por intermédio de um processo de interpretação própria que supõe a 

auto-interacção e a manipulação de significados (cf. Fernandes:1998:42). 

Todavia, convém não esquecer que, como refere Picard (1995), as interacções 

não se processam num sentido único nem são simétricas. De facto, o processo 

interacional é inseparável das questões de poder que se jogam entre crianças e 

adultos e entre crianças e os grupos de pares, o que à primeira vista não parece 

captar-se na análise do sentido etimológico do termo interacção.  

A consideração das crianças como actores socais de pleno direito 

assenta no pressuposto de que elas “participam das trocas, das interacções, dos 

processos de ajustamentos constantes que animam, perpetuam e transformam 
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a sociedade” (Sirota, 1998: 12). Isto significa que as crianças agem em 

contexto social, i é: “constituem-se sujeitos na capacidade de dominar a sua 

experiência, de se tornarem autores da sua própria educação” (ibid.: 17). Daí 

que as condutas das crianças não se reduzem a meras réplicas de aplicação de 

códigos interiorizados, nem a sequências de decisões estratégicas que tornam 

a acção social numa acção somente racional. 

A experiência vivida pelos actores sociais a partir das acções que 

desenvolvem com outros é, num primeiro momento, da ordem dos sentidos, 

ou seja, decorre do modo como ela é percepcionada, interpretada e 

compreendida pelos actores sociais que ao atribuírem-lhe um sentido 

subjectivo, lhe imputam um estado emocional. È através deste processo que os 

actores descobrem a sua subjectividade pessoal. Assim, à representação 

emocional da experiência é intrínseca uma actividade cognitiva, enformando e 

delineando os contornos processuais da construção da(s) forma(s) como as 

situações foram vividas. Neste sentido, a experiência social “é uma maneira 

de construir o mundo. É uma actividade que estrutura o carácter fluído da 

vida” (Dubet, 1996:95), sendo socialmente construída através daquilo que 

dela é dado a conhecer aos outros, pelos actores que a vivenciaram. “A 

experiência social só existe verdadeiramente aos olhos do indivíduo na 

medida em que é reconhecida por outros eventualmente partilhada e 

confirmada por outros” (ibid.:104). 

A experiência, na perspectiva da sociologia da experiência, é definida 

“como uma combinação de lógicas de acção que ligam o actor a cada uma das 

dimensões do sistema. O actor articula lógicas de acção diferente, e é a 

dinâmica engendrada por esta actividade que constitui a subjectividade do 

actor e a sua reflexividade” (ibid. 105). Os “arranjos” das lógicas de acção que 

organizam a experiência social não estão ancorados numa qualquer lógica 

única e fundamental, ou seja, torna-se impossível vislumbrar a sua unicidade, 

gerando por isso, necessariamente, uma actividade dos indivíduos, uma 
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capacidade crítica e uma distanciação em relação a si próprios. A 

subjectividade dos actores, a consciência que eles têm do mundo e deles 

próprios constitui uma das traves mestras da experiência social que, por não 

existir unidade na experiência social, é suportada por várias lógicas.  

Cada acção individual ou colectiva, cada experiência social é resultante 

da articulação de três lógicas de acção: “a integração, a estratégia e a 

subjectivação” (ibid.:113). Este triplo registo da acção permite definir 

simultaneamente a orientação que o actor pretende dar à acção e a forma de 

construir os relacionamentos com o grupo de pares ou com outros parceiros de 

acção. Neste sentido,  
 

 
 “na lógica de integração, o actor define-se pelas suas pertenças,  
visa mantê-las ou fortalecê-las no seio de uma sociedade 
considerada então como sistema de integração. Na lógica da 
estratégia, o actor tenta realizar a concepção que tem dos seus 
interesses numa sociedade considerada como a lógica de um 
mercado. No registo da subjectividade social, o actor representa-
se como um sujeito crítico confrontado com uma sociedade 
definida como um sistema de produção e de dominação” (ibid.) 
 

 

Importa no entanto salvaguardar que, mesmo num contexto 

marcadamente regido por princípios de dominação, a experiência social dos 

actores não é redutível à ordem social instituída. As crianças podem encontrar 

formas de afrontar o instituído, engendrando e utilizando estratégias várias 

que lhes permitem agir nos mundos com que são confrontadas. 

Os actores sociais nas trocas quotidianas que efectuam participam 

activa e diferenciadamente na construção da sociedade dando continuidade ao 

seu processo de socialização. Este, e concordando com Dubet (1996), é um 

processo inacabado, o actor nunca está completamente socializado, “não 

porque o indivíduo escape ao social, mas porque a sua experiência se inscreve 

em registos múltiplos e não congruentes” (ibid.:98). Ora, um dos registos em 

que a criança interage é o grupo de pares. Neste sentido, quando se considera 
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a modificação do estatuto da criança no seio da sociologia, a sua ascensão ao 

papel de actor e construtor social de si próprio, importa relevar a infância 

como categoria social como o próprio objecto de pesquisa o que “implica o 

reconhecimento da capacidade de produção simbólica e a constituição das 

suas representações e crenças em sistemas organizados, isto é, em culturas” 

(ibid.:20,21). 

 

3.2.- A socialização e a reprodução interpretativa 

A socialização, na acepção de Berger e Lukmann (2002), é entendida 

como a introdução ampla e consistente de um indivíduo no mundo objectivo 

de uma sociedade ou sectores dela, como um processo descontínuo de 

construção colectiva de condutas sociais que, complementarmente, engloba 

diversos aspectos: o cognitivo, traduzido em regras, o afectivo, expresso em 

valores, e o expressivo simbolizado por signos (cf.Dubar, 1997:25). Na 

sequência desta problemática, G.H.Mead (cit. Dubar, ibid.), sustenta que o 

processo de socialização é uma construção de comunicação do Eu, enquanto 

elemento activo de uma dada comunidade e participante na sua existência e 

mudança. Para o mesmo autor, esse processo integra três etapas: uma em que 

a criança tem em consideração os papéis desempenhados pelos que lhe são 

próximos e ‘significativos’, outra, em que a criança toma em consideração as 

regras do jogo dos outros ‘generalizados, e por último, uma outra, em que a 

criança interioriza as regras do grupo, adoptando o seu espírito (do grupo), o 

que lhe permite afirmar-se como indivíduo membro de um colectivo 

(cf.Dubar, 1997: 92, 93).  

No processo de socialização, segundo Berger e Lukmann (2002), 

podemos distinguir dois tipos de socialização: a socialização primária e a 

socialização secundária. A socialização primária é a que a criança 

experimenta na infância, em contextos mais restritos e próximos em especial 

na família de origem, e em virtude da qual se torna membro da sociedade. 
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Neste tipo de socialização, as crianças apreendem, absorvem e assumem os 

papéis, normas e valores de ‘outros significativos’, mediante a sua interacção 

com eles, que interiorizam, tornando-os seus. Na opinião dos autores, o 

sucesso das aprendizagens releva da identificação e ligação emocional 

estabelecida com os que lhe são ‘significativos’, podendo mesmo dizer-se que 

não pode ser realizada sem a identificação, carregada de emoção, da criança 

com aqueles (cf.ibid.:176 e 188). 

A socialização secundária é qualquer processo subsequente que 

introduz um indivíduo já socializado em novos sectores do mundo objectivo e 

da sua sociedade, como sejam as instituições educativas e formativas, 

nomeadamente, escolas, universidades, associações etc. Dito de outro modo, a 

socialização secundária “é a aquisição do conhecimento de funções 

específicas, funções directa ou indirectamente com raízes na divisão do 

trabalho” (ibid.:185), através da construção de saberes e das relações sociais 

sendo que a socialização secundária nunca apaga totalmente a identidade 

construída no final da socialização primária, mas pode “dispensar a 

identificação e prosseguir eficientemente só com a quantidade de identificação 

mútua incluída em qualquer comunicação entre os seres humanos” (ibid.:188). 

Independentemente de se tratar da socialização primária ou da 

socialização secundária, as crianças não são meros objectos de socialização 

mas co-autoras da sua própria formação protagonizando assim um papel 

activo e preponderante no seu processo de socialização. 

Sarmento e Pinto sustentam que “uma sociologia da infância que 

pretenda colocar no centro do seu objecto de estudo o mundo das crianças 

visto pelas crianças e não uma leitura adulta do mundo infantil, conduzindo 

aos seus estudos tomando em conta as perspectivas das mesmas, terá que 

proceder a uma ultrapassagem do conceito clássico de socialização” 

(Sarmento e Pinto, 1997:12), que entende o desenvolvimento social da criança 

como o processo de interiorização de conhecimentos e capacidades que os 
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adultos dominam, e aproximar-se dos postulados de Corsaro que, enfatizando 

a importância da acção da criança no seu desenvolvimento social, sublinham 

que “de uma perspectiva sociológica, a socialização não é apenas uma questão 

de adaptação ou interiorização mas também um processo de apropriação, 

reinvenção e reprodução” (Corsaro, 1997:18). Neste âmbito, o autor apresenta 

o conceito de reprodução interpretativa como uma alternativa ao conceito 

estrutural-funcionalista de socialização onde, como já mencionámos, a 

socialização está ao cargo de instituições como a família ou a escola e supõe 

uma relação unívoca e contribui para os processos de reprodução social. 

De acordo com Corsaro (1985; 1993; 1997; 2002), na abordagem 

interpretativa da socialização da infância as crianças começam a vida como 

seres sociais inseridos numa rede social já definida e, através do 

desenvolvimento da comunicação e linguagem em interacção com outros, 

constroem os seus mundos sociais. As crianças não só participam num mundo 

social mas também agem no seu próprio meio. Nesta perspectiva, a 

socialização é considerada como um processo produtivo-reprodutivo de 

densidade crescente e de reorganização do conhecimento que é indissociável 

do desenvolvimento cognitivo e das competências discursivas das crianças e 

das mudanças que ocorrem nos seus mundos sociais, entre as quais se inscreve 

as efectuadas fora do seu meio familiar, nomeadamente, no JI em interacção 

com os grupos de pares. Na acepção de Corsaro (1993), o binómio 

produção/reprodução significa que as crianças, nas acções que desenvolvem 

com os grupos de pares, das quais resultam a produção da sua cultura de 

pares, não se apropriam e imitam directamente a informação do mundo adulto, 

mas fazem-no de modo criativo endereçando aspectos da cultura adulta para 

os seus próprios interesses enquanto grupo de pares, produzindo, assim, a sua 

própria cultura de pares genuína. “Tal apropriação é criativa na medida em 

que, tanto expande a cultura de pares – transforma a informação do mundo 
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adulto de acordo com as preocupações do mundo dos pares – como 

simultaneamente contribui para a reprodução da cultura adulta” (ibid.:64). 

É através destas interacções com os pares que a primeira de uma série 

de rotinas de culturas de pares é produzida pelas crianças vindo para sua 

recorrência a participar e construir a cultura de pares infantil. Nas culturas de 

pares o conhecimento infantil e as práticas são gradualmente transformadas, 

produzindo outro conhecimento e competências necessárias para participarem 

quer no mundo infantil quer no mundo adulto (cf. Corsaro, 2002:114).  

 
 “ as culturas infantis não nascem no  universo simbólico 
exclusivo da infância, este universo não é fechado – pelo 
contrário é, mais do que qualquer outro, extremamente 
permeável – nem lhes é alheia a reflexividade social global. A 
interpretação das culturas infantis não pode ser realizada no 
vazio social, e necessita de se sustentar na análise das condições 
sociais em que as crianças vivem, interagem e dão sentido ao 
que fazem”. (Sarmento e Pinto, 1997:22).  
 

 

Nesta medida, e atendendo ao propósito deste estudo torna-se 

pertinente dedicar, agora, especial atenção a alguns dos contributos da 

sociologia da educação, nomeadamente, no que concerne às pedagogias 

visíveis e invisíveis na sua relação com a educação inter/multicultural. 

 

4.- O JI como um contexto de institucionalização precoce das 
crianças e as pedagogias visíveis e invisíveis  
 

Inicialmente fez-se referência à presença das crianças ciganas no JI, 

como um fenómeno recente, assumindo-se que elas integram e engrossam 

fileiras de institucionalização precoce, pelo que a socialização secundária se 

realiza prematuramente e em simultâneo com a socialização primária. 

A frequência do JI por crianças pertencentes a diferentes etnias e 

grupos sociais, leva a que se evidencie o JI como um contexto educativo, 
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onde se afigura necessário e imprescindível uma educação inter/multicultural, 

pelo que os contributos da sociologia da educação, nomeadamente, das 

pedagogias visíveis e invisíveis na relação adultos/crianças e crianças/crianças 

se tornam um contributo essencial . 

Se Bernstein (cit. Domingos, 1988), quando menciona a questão das 

pedagogias visíveis e invisíveis, tinha por referência a diferença cultural de 

membros de uma mesma cultura reportada à classe social por via da 

desigualdade social, a inclusão da dimensão estrutural etnia crianças ciganas, 

na sua desigualdade social e cultural, introduz uma outra complexidade nesta 

análise. 

Referenciamos já o facto de a diversidade étnica e cultural ser um 

fenómeno perceptível na sociedade em geral, e, particularmente, nas 

instituições de educação formal. Com efeito, estas são cada vez mais 

procuradas e povoadas por crianças pertencentes a minorias étnicas e 

culturais, a quem urge dar respostas concretas, quer no sentido da sua 

integração plena na sociedade, quer no sentido do respeito e valorização das 

suas culturas, dos seus valores, credos e religiões. Nesta conformidade, é 

indispensável que a escola e, em particular, o JI comecem a ser pensados para 

a diversidade de públicos que os frequentam, e deixem de ser pensados para 

crianças brancas da classe média, provenientes de meios urbanos e que 

professam a religião católica (cf. Stoer e Cortesão, 1999:38), pois esta escola 

promove a desigualdade de oportunidades e de sucesso e acentua as clivagens 

sociais existentes entre os alunos. Numa escola “monocultural”, em que 

prevalecem formas de gestão, formas de organização de espaços e de tempos, 

por referência à cultura dominante, e não ajustadas às necessidades e 

interesses dos alunos pertencentes às minorias étnicas e culturais, as hipóteses 

de sucesso dos seus alunos estão, de algum modo, comprometidas. O 

insucesso dos alunos decorre, quer do seu desajuste, relativamente às formas 

de gestão e organização dos espaços e dos tempos, quer do facto de os 
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conteúdos curriculares e de as metodologias utilizadas, no processo de ensino-

aprendizagem e nos processos de avaliação, não estarem adequados à 

diversidade de públicos que povoam a escola e, também, do facto de serem 

veiculados, numa língua e num contexto cultural, que não lhes é familiar (cf. 

Gil, 1996:108). Estes procedimentos estão no cerne de muitas desmotivações 

escolares e podem constituir-se num sério obstáculo à aprendizagem e sucesso 

destas crianças.  

Na perspectiva de Bernstein (cit. Domingos et al.), “as transmissões 

educacionais incorporam ideologias de classe cruciais na reprodução cultural 

das relações de classe” (Domingos, 1986:181). A reprodução cultural assenta 

nos modos de transmissão e estabelece-se entre “transmissor e aquisidor”. Os 

aspectos básicos que regulam esta relação – princípios de transmissão – são as 

regras de hierarquia, as regras de sequência e os critérios de avaliação.  

Com base na concepção de relação social e dos princípios reguladores 

de transmissão, Bernstein define dois tipos de pedagogia: as pedagogias de 

tipo visível e as de tipo invisível. 

A relação social é mantida por regras formais ou informais que regulam 

o que é ser “transmissor” e o que é ser “aquisidor”, ou seja, explicitam os 

papéis de uns e de outros e as posições que cada um deve assumir na relação. 

Estas regras determinam a forma hierárquica de transmissão e estabelecem as 

regras de conduta. Numa relação social, as regras podem ser explícitas ou 

implícitas. Assim, se as regras hierárquicas forem explícitas – as relações 

entre “transmissor e aquisidor” dizem-se relações de dominação/ 

subordinação. Se, pelo contrário, as regras hierárquicas forem implícitas, 

embora possam promover relações de dominação/subordinação, elas são 

pouco claras, já que, neste caso, as relações de poder estão camufladas e o 

“aquisidor” tem, aparentemente, maior controlo sobre os seus movimentos, 

actividades e comunicação. 
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No desenvolvimento de um programa – o currículo – bem como o 

sistema de avaliação, o ritmo de aprendizagem e desenvolvimento da criança 

são regulados pelas regras de sequência, que estabelecem a sequência de 

transmissão e regulam a sua progressão no tempo. As regras de sequência 

podem ser de natureza explícita ou implícita. Se as regras de sequência são 

explícitas, regulam, clara e objectivamente, o que se espera da criança, o que 

se pretende que ela adquira em cada idade. O conceito de progressão da 

criança é definido, podendo ela saber o que professor ou o educador esperam 

dela. A criança conhece os sinais indicadores da sua progressão. Estes 

aspectos inscrevem-se numa pedagogia designada de visível.  

Uma pedagogia de tipo visível é criada por uma hierarquia explícita, 

por regras de sequência explícitas e por critérios de avaliação explícitos e 

específicos. O professor ou o educador informam a criança do que precisa 

conhecer, para atingir os objectivos formulados, e dizem-lhe quais os critérios 

de avaliação de que é alvo. Nestes termos, o enquadramento17 é forte e traduz-

se numa classificação18, igualmente forte, do conhecimento dando-se uma 

grande valorização à transmissão e aquisição de aprendizagens formais. O 

controlo da transmissão está na posse do professor. 

Numa pedagogia visível, com enquadramento e classificação fortes, o 

modo de trabalho pedagógico é mais autoritário e mais directivo. Existe uma 

separação clara entre os papéis sociais do professor e os do aluno, sendo que 

estes papéis se imbricam numa posição de passividade do aluno face ao 

conhecimento, e numa falta de controlo do mesmo sobre as regras, que 

                                                 
17 Enquadrar diz respeito ao modo como os princípios de classificação são transmitidos e controlados nos 
seus usos, isto é, “refere-se ao controlo que o professor e o aluno possuem sobre a selecção, organização,  
ritmagem e organização de tempo do conhecimento a ser transmitido-adquirido na relação pedagógica” 
(Domingos, 1986:154). 
18 Classificar “refere-se ao grau de manutenção das fronteiras entre os conteúdos, correspondendo a força de 
fronteira ao aspecto distintivo crítico da divisão do conhecimento educacional” (ibid.), relaciona-se com 
estrutura posicional dos interlocutores, com a divisão do poder sobre o conhecimento, com os princípios de 
significação que permitem classificar o mundo físico e social, classificar é inscreve-se com o poder de definir 
as regras de exclusão e de pertença (princípios de explicitação das divisões de sentido) de objectos, recursos e 
pessoas (cf. Caria, 1992:179). 



A Experiência da Criança Cigana no Jardim de Infância 

41 

separam os seus papéis sociais e os do professor. Estas regras são definidas 

pelo professor, a quem é reconhecido o poder/papel social de ensinar. 

As regras de sequência podem ser implícitas, pelo que os programas e 

currículos estão menos claramente definidos e as categorias de idade e sexo 

são menos marcantes. Neste âmbito, a criança desconhece os princípios da 

sua progressão; estes são exclusivamente do conhecimento do professor ou do 

educador.  

A relação pedagógica pauta-se por uma hierarquia implícita, 

caracterizada por regras de sequência implícitas e por múltiplos critérios de 

avaliação, implícitos e pouco claros. Nesta forma de pedagogia, o controlo do 

professor não é explícito. O professor cria o contexto, que a criança irá recriar 

e explorar, tendo ela, aparentemente, largos poderes sobre as actividades que 

selecciona, bem como sobre o tempo que nelas despende. A criança regula, 

aparentemente, os seus movimentos e as suas interacções com os grupos de 

pares. A classificação e o enquadramento são fracos e correspondem a uma 

pedagogia invisível, a uma pedagogia não-autoritária e não-directiva, - fruto 

duma relação pessoal e afectiva fortes entre professor/ alunos – que lhes 

possibilita descubram por si as regras e os controlos existentes (cf. Domingos, 

1986)  

Os critérios de avaliação são implícitos, sendo que o professor ou o 

educador se centra na auto e hetero-avaliação realizada pelas crianças. 

Nas pedagogias visíveis, a progressão da transmissão está ordenada no 

tempo por regras explícitas. O conteúdo regula as relações entre as disciplinas 

e regula as disciplinas para cada nível etário. Por sua vez, o programa de cada 

disciplina é delineado de forma a regular a progressão do aluno na disciplina, 

tornando-se, portanto, possível para ele saber o que a escola espera dele. 

O espaço é fortemente classificado, sendo fácil o controlo da actividade 

e o comportamento do aluno. O material é rígido e estruturado, sendo a 

transmissão regulada por um código elaborado. 
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Nas pedagogias invisíveis, “a hierarquia é implícita o espaço e o tempo 

estão fracamente classificados” (ibid.:198), a estrutura material é mais 

diversificada, o espaço é vasto, de modo a proporcionar utilizações 

diversificadas. A classificação é relativamente fraca. A criança dispõe de um 

espaço potencialmente mais vasto, mas terá de aprender a compreender as 

possibilidades destes espaços fracamente classificados e as regras em que a 

aprendizagem se baseia. 

Se considerarmos as diferentes proveniências dos “públicos” das 

escolas e jardins de infância, as suas culturas diferenciadas e a diversidade de 

experiências anteriores por eles realizadas, parece-nos que uma pedagogia em 

que não exista, à partida, uma tão clara divisão entre o papel do professor ou 

do educador e o das crianças, entre o conhecimento legítimo e o 

conhecimento comum, obrigando a que as regras e princípios que vão 

suportar a relação entre todos sejam explicitados, negociados e redefinidos em 

função do sentido que se vai descobrindo nas actividades e da relação que se 

vai construindo, das actividades com as finalidades do processo de 

ensino/aprendizagem, se enquadra no âmbito de uma relação pedagógica mais 

democrática onde as crianças se tornam co-actoras do próprio processo de 

formação num clima relacional menos assimétrico. A questão do poder 

atravessa sempre o processo pedagógico, na medida em que a educação 

contém “uma intencionalidade, uma procura de transformação do outro, que 

obriga a que haja, à partida, uma desigualdade de poder na interacção ou 

relação social” (Caria, 1992:174). 

Num contexto de educação formal o professor ou o educador tem a 

possibilidade desenvolver um modo de trabalho que combine aspectos de uma 

e de outra pedagogia por forma a melhor se ajustar às especificidades do seu 

grupo de trabalho. No entanto, Bernstein (cit. Domingos, 1986) considera que 

uma pedagogia visível que ensine as regras e princípios que organizam o 

conhecimento, é menos dissimulada, menos intuitiva e mais racional, e como 
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tal, está supostamente mais atenta às desigualdades e heterogeneidades 

culturais. Nesta medida, as crianças pertencentes a grupos a minorias étnicas e 

culturais, que não dominam os “códigos linguísticos” (Bernstein) veiculados 

pela escola ou jardim de infância, poderão interiorizar melhor as finalidades 

do processo pedagógico, os critérios de avaliação e as operações legítimas de 

selecção e relacionamento do conhecimento (cf. Caria, 1992:179-180). 

Consideramos, todavia, que nem sempre a explicitação de regras, estruturas e 

objectivos se constituem no garante da aprendizagem de todos as crianças, 

não só porque cada uma tem histórias de vida específicas e vive de modo 

diferenciado a sua experiência de aluno atribuindo diferentes significados à 

escola ao JI e ao saber por ela veiculados (Charlot, 2000), mas também, 

porque se constata que nas pedagogias visíveis há maior possibilidade de as 

pessoas, o tempo e os espaços, que podem dar sentido ao conhecimento 

ensinado, se apresentarem descontextualizados. Face à distância que separa o 

conhecimento ensinado dos seus contextos de vida e das experiências sociais 

ou escolares mais significativas, as crianças podem ver dificultada a 

apropriação do novo conhecimento, constituindo-se a descontextualização 

num obstáculo à aprendizagem, (cf.Caria, 1992:174).  

A indicação clara e precisa do que a criança deve ou não fazer, que 

caracteriza as pedagogias visíveis, poderá constituir-se num pau de dois bicos, 

isto porque, se por um lado a criança sabe à priori o que dela é esperado e 

pode orientar a sua acção no sentido do explicitado, por outro lado, pode 

assumir uma atitude de incapacidade e comportar-se como se o fosse.  

Numa acção com crianças oriundas de meios sócio económicos e 

culturais desfavorecidos, portadoras de padrões culturais singulares, afigura-

se importante desenvolver um modo de trabalho por referência ao que as 

crianças sabem, que, valorizando esses saberes, as ensine a aprender a 

aprender, o que as poderá ajudar a inverter as suas posições sociais, e a 

encontrar um outro lugar na sociedade a que pertencem. 
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II – Opções metodológicas: etnografia com crianças 

 

Feita a abordagem teórica, que enquadra e sustenta este estudo, para o 

qual se mobilizaram as diferentes perspectivas dos autores considerados 

referência no âmbito da nossa problemática, interessa de momento focalizar 

os aspectos essenciais da pesquisa. Assim, começaremos por fundamentar o 

método e técnicas adoptadas, fazendo alusão aos instrumentos de que nos 

socorremos para a recolha dos dados, reflectindo por fim sobre alguns 

aspectos nodais sentidos como centrais durante o processo desta pesquisa.  

 

1.- Fundamentação do método e técnicas adoptadas 

“A investigação é uma indagação, uma busca de novo conhecimento e 

de nova compreensão” (Woods, 1986:31). Assim, desenvolver um trabalho 

empírico implica, obviamente, que se tomem decisões, se assumam opções de 

ordem epistemológica, metodológica, teórica e técnica. Esta tomada de 

decisões “é sempre uma tarefa difícil para o investigador na medida em que 

ele tem que seleccionar um método e técnicas de investigação adequadas ao 

seu objecto de estudo, que lhe permitam a produção de novo conhecimento” 

(Vilarinho, 2000:119). 

A opção da metodologia de investigação a adoptar revelou-se num dos 

problemas constitutivos e centrais do trabalho empreendido, uma vez que, ao 

pretendermos realizar um estudo exploratório sobre A experiência das 

crianças ciganas no jardim-de-infância na sua relação com outras crianças 

não – ciganas, tínhamos consciência da necessidade de escolher um método 

que, ao eleger as crianças como sujeitos, reclamava, à partida, do investigador 

a adopção de uma posição capaz de poder penetrar nos mundos sociais e 

culturais da infância, o que o colocava também numa situação em que teria de 

ser capaz de lidar com as questões da implicação dada a sua proximidade e 

familiaridade com os sujeitos de estudo – as crianças.  
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No âmbito da sociologia da infância, é sobejamente inquestionável a 

importância de se realizar um trabalho cuja divisa seja a de integrar e 

privilegiar na análise as acções das crianças, enquanto actores sociais, as suas 

interpretações da realidade, o(s) sentido(s) atribuído(s) às “coisas” do seu 

quotidiano. Esta abordagem sociológica exige a inserção do investigador nos 

locais onde as acções ocorrem de molde a observar “as formas e escutar as 

razões que explicam, justificam ou apenas ponderam o suceder dos 

acontecimentos e das condutas” (Sarmento, 2000:34). 

Neste sentido, por contraponto aos métodos de que normalmente se 

socorrem as ciências “duras”, é de capital importância a utilização de 

“métodos qualitativos em vez de quantitativos, com vista à obtenção de um 

conhecimento inter subjectivo, descritivo e compreensivo, em vez de um 

conhecimento objectivo, explicativo e nomotético” (Sousa Santos, 1996:22).  

Partilhando o pensamento do autor, e sendo nosso propósito, como já 

referimos, compreender a experiência das crianças ciganas no JI, necessário 

se torna privilegiar como unidade de observação as interacções das crianças 

que ocorrem no dia a dia do JI, sendo os acontecimentos descritos 

pormenorizadamente visando desocultar aspectos centrais a essas interacções, 

integrando na reflexão a subjectividade dos diferentes actores. Por isso, 

elegemos um método de investigação cujas características sejam susceptíveis 

de se moldarem a um objecto/ sujeito de estudo versátil e dinâmico por forma 

a captar as múltiplas e diversas “sinuosidades” que ao longo da pesquisa vão 

emergindo. É neste quadro que consideramos ser a etnografia o método 

potencialmente capaz de nos colocar face à possibilidade de concretizarmos 

este nosso projecto de pesquisa.  

Deste modo, os motivos inerentes à decisão pelo método etnográfico e, 

concretamente, pela observação participante residem na tentativa de 

adequarmos o método e as técnicas ao objecto/sujeito de estudo, tendo em 

vista a recolha de informações que nos propiciem a descodificação dos 
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sentidos atribuídos pelas crianças ciganas à sua experiência vivida no JI com 

outras crianças ciganas e crianças não ciganas.  

A etnografia como opção metodológica para este estudo radica, assim, 

no facto de entendermos que ela “constitui uma metodologia particularmente 

adequada para o estudo da infância, ao conceber à criança uma participação e 

voz mais directa do que se torna possível com as vias experimental e de 

inquérito” (Pinto, 2000:85). 

O trabalho de orientação etnográfica concretizado pela aproximação 

ao objecto/sujeitos de estudo, só se torna “empiricamente possível” 

(Sarmento, 2000) com a imersão do investigador nos seus contextos de vida. 

É a partir de uma perspectiva de interioridade que o investigador consegue 

ampliar o seu campo de percepção do real, alcançando além do permitido e 

sugerido pelas aparências, desocultando o que um primeiro olhar lhe oferece, 

podendo mais detalhadamente captar, num dado grupo social, as atitudes “as 

crenças, valores, perspectivas, motivações e o modo em que tudo isto se 

desenvolve ou muda com o tempo ou de uma situação para a outra” (Woods, 

1986:11). Só assim se torna possível realizar uma “descrição densa” (Geertz, 

1978) visando captar os sentidos do fluir dos acontecimentos, da 

sequencialidade das acções, dos rituais, dos ditos e não ditos e das acções que 

decorrem no quotidiano do JI. 

Fazer etnografia pressupõe e requer não só a presença do investigador 

no seio de um determinado grupo mas também a sua permanência durante o 

tempo necessário para romper as fronteiras que o separam dos investigados, 

para ser progressivamente aceite e para aprender a cultura do grupo, acedendo 

gradualmente à compreensão dos significados do grupo. “Esta necessidade 

inscreve-se na tradição original da antropologia de estudar grupos humanos 

que possuem culturas significativamente diferentes da cultura ocidental e 

letrada do investigador” (Caria, 2000:30). O autor, apoiando-se nos 

contributos de Iturra (1986) e de Rowland (1987), sublinha que “a presença 
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do investigador no local resulta da necessidade de aprender (a ser socializado 

na) nova cultura Ao ver fazer, ao ouvir falar e ao falar com as pessoas, 

concebe-se como possível entender a cultura autóctone e assim, 

supostamente, permitir ao investigador agir e pensar como se fosse elemento 

do grupo” (Caria, 2000:30). 

Porém, este suposto processo de total “indigenação” do investigador 

levanta algumas questões relativas quer ao tipo de dados observados e 

recolhidos quer à natureza da sua análise produzida sobre os mesmos, pois, 

como sustenta Berthier, “quem vem a identificar-se tão intensamente com o 

grupo de estudo, corre o risco de deixar que os valores que ele defende tomem 

o passo sobre a sua análise” (1996:14). 

Assim, o envolvimento do investigador com os investigados deve 

combinar-se com uma certa distanciação, o que implica o exercício de uma 

“vigilância crítica” (Vasconcelos, 1996) sobre si mesmo, emergindo assim, a 

necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio entre o “dentro” e o “fora”, 

entre o “estar cá, o estar lá e o estar com” (Vasconcelos, 2000), ou seja entre a 

distanciação, a aproximação e a implicação.  

No entanto, tem-se consciência de que a inserção e permanência do 

investigador nos espaços sociais dos observados, mesmo assumindo uma 

postura a “descoberto” (Fine, 1988) é algo que à partida terá repercussões nas 

suas formas de ser e estar. Por isso, admitimos com Berthier (cit. Caria, 

2000:63) a contaminação dos dados 

 
 
 “pela presença do investigador e dos instrumentos de pesquisa, 

pois a presença do investigador influencia sempre o objecto, 
porque o investigador está no campo em relação com ele; está 
implicado, não está numa procura para se colocar fora do objecto. 
O investigador está no local para construir conhecimento numa 
relação com o outro e não sobre o outro, e por isso a etnografia 
assume-se, talvez mais do que em qualquer estratégia de 
investigação, como um meio de produção de conhecimentos, de 
construção de objectos, na dependência de um método”. 
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Numa etnografia com as características acima mencionadas, o Outro – o 

sujeito de pesquisa – é entendido como agindo e intervindo no/ sobre o 

processo e resultado da pesquisa. O papel preponderante e dinâmico a ele 

adstrito inscreve-se na problemática das interacções sociais em investigação 

(Giddens, 1991) em que a acção de um não é indissociável da acção do outro, 

uma vez que elas se inter influenciam. Esta perspectiva de investigação 

distancia-se de uma etnografia clássica de origem antropológica que advoga a 

possibilidade de se fazer um estudo onde as questões da parcialidade e da 

subjectividade são postas à margem. 

A este propósito, Hammersley e Aktinson (1991) (cit. Silva, 2001) 

dizem estarmos face a uma “etnografia reflexiva”, na qual é reconhecida ao 

investigador o seu poder de interferência e de influência sobre os 

investigados, a partir da sua presença nos contextos de acção, e a 

incontornável interferência e influência destes sobre aquele.  

Neste quadro, a relação de influências recíprocas não deve ser 

descurada tanto no decurso da pesquisa como na interpretação e análise dos 

dados. Assim, a etnografia “estabelece a exigência da reflexividade 

metodológica – isto é, do olhar analítico sobre si próprio – como construção 

de conhecimento” (Sarmento, 2000:35). 

 

• A observação participante 

No cerne do conceito “etnografia reflexiva” situa-se a técnica de 

recolha de dados utilizada pelos investigadores numa pesquisa etnográfica – a 

observação participante –, e indubitavelmente o instrumento a ela associado 

– o investigador. Esta técnica, considerada, por vários autores (André, 1995; 

Berthier,1996; Burgess,1997; Lessard-Hébert et al, 1990; Sarmento, 2000; 

Woods, 1979; Corsaro, 1985; Ferreira, 2002), como essencial à etnografia, 

afigura-se a mais propícia ao exercício de um trabalho de pesquisa 
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empenhado em observar e captar, sem artifícios, no seu acontecer “natural” e 

do momento, nas acções manifestas e nos discursos dos sujeitos em estudo.  

A observação participante operacionaliza-se por intermédio do 

estabelecer de relações com o sujeitos em estudo, o que permite uma 

aproximação gradual investigador/ sujeitos do estudo. Isto é, à medida que se 

vão construindo relações de maior proximidade afectiva e simbólica, vão-se 

reunindo, progressivamente, as condições favoráveis para se dar corpo a uma 

descrição minuciosa e detalhada da realidade a estudar, para se aceder à 

compreensão dos significados da interpretação dada pelos actores sociais 

visados no estudo, nomeadamente das suas acções e eventos em que 

participam.  

Nesta forma de abordagem aos contextos de acção, o investigador é 

reconhecido unanimemente pelos autores (Woods, 1986; Lessard-Hébert et al, 

1990; Hammersley e Atkinson,1994; André, 1995; Berthier,1996; 

Burgess,1997; Fernandes, 1998;  Vasconcelos, 2000; Sarmento, 2000; 

Ferreira, 2002) como o principal instrumento de investigação na sua 

disponibilidade, capacidade de percepção, de observação, escuta, 

interrogação, registo, selecção interpretação e tratamento dos dados. 

Instrumentaliza-se o investigador, humaniza-se a investigação. Sobre aquele 

incide a responsabilidade de nortear a pesquisa e, em consonância com as 

finalidades do seu estudo e com as novas interrogações colocadas no decurso 

do processo de investigação, ir (re)delineando as linhas mestras do desenho da 

sua investigação. Investigação que, como temos vindo a evidenciar, é feita na/ 

da confluência interactiva entre investigador investigados, onde as 

subjectividades diversas se cruzam e interpenetram. Investigação que a cada 

passo apela ao exercício de uma atitude de escuta atenta, disponível, 

empenhada e flexível.  

A posição do investigador nos contextos de acção poderá inscrever-se 

mais num quadro de observação ou de participação. Essa decisão decorre das 
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finalidades do seu estudo, das interrogações que vão ganhando corpo ao longo 

do processo de investigação e do tempo a ela destinado. Todavia, a partir do 

momento em que o investigador se insere no terreno, assiste-se a um vaivém 

de interferências, sendo por isso impossível falarmos de observação pura e 

neutra ou de participação pura. A este propósito, Silva (2001:284) faz alusão à 

tensão que envolve estes dois conceitos. Segundo o autor, a observação 

“apela ao distanciamento e a uma certa objectividade” e a participação 

assenta na proximidade, na intimidade, na subjectividade A primeira 

proporcionará um olhar mais crítico, a segunda porque implica 

necessariamente uma partilha dos significados e sentidos subjectivos dos 

“mundos de vida” das crianças facultará o acesso a um conhecimento do 

ponto de vista delas, jamais conseguido por outro modo, em que o 

investigador se assume como uma espécie de interprete e tradutor. Neste 

sentido, o importante é articular estes dois modos de pesquisar: ora 

observação participante, ora participação observante.  

De qualquer modo, a tarefa do investigador não é fácil, mas antes 

traduzida num processo moroso, extenuante e complexo. Tal como refere 

Vasconcelos, o trabalho do investigador, faz-se sem pressas o que  

 
 

 “exige, necessariamente, um ritmo paciente, lento, (…) exige 
atenção, escuta, espírito aberto, disponibilidade, possibilidade de 
parar para ‘estar com’. Pressupõe assim um ritmo que ligamos à 
velhice, a um tempo para voltar a ter tempo e consequentemente, 
estar disponível” (Vasconcelos, 2000:45). 

 
 
É esta exigência que um investigador participante sente no seu dia a 

dia. Exigência que é vivida entre a lentidão que o procedimento de pesquisa 

reclama – construção de relações sociais com as crianças – o tempo a ela 

dedicado e ao processo de escrita e os imperativos decorrentes de outros 

compromissos de ordem pessoal e profissional.  
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Todavia não devem ser os factores dificuldade/ facilidade que devem 

nortear as tomadas de decisão a respeito da metodologia a utilizar, mas antes a 

pertinência e sentido que ela possa apresentar para o estudo em questão. No 

caso da pesquisa empreendida, a opção pela observação participante não 

decorreu do facto de lhe vislumbrarmos potencialidades de ordem superior 

relativamente a outras. Sabemos que qualquer técnica de recolha de material 

empírico apresenta vantagens e limitações. 

Qualquer que seja a decisão tomada, há sempre a necessidade de 

adaptar as técnicas não só às premências particulares do contexto de 

investigação, como às finalidades/intenções que presidem ao processo de 

investigação. A este propósito, parece-nos aqui útil a reflexão de D. Warwick 

(cit. Grawitz, 1974:190) quando diz que 

 
 

 “cada método de colecta 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 é o 
melhor método “em abstracto, mas” em saber “qual é o mais 
apropriado e praticável relativamente ao problema em causa” (ibid.). 

 
 
No presente estudo, a opção metodológica e técnica justifica-se não só 

devido ao grupo geracional em estudo, como também às finalidades do 

mesmo e ao contexto de investigação. 

Importa ainda enfatizar que ao longo do processo de pesquisa, 

procurámos estar atentos aos apelos e sentidos do trabalho empírico, e vivê-lo 

de forma consciente, empenhada, crítica e reflexiva.  

 

• Tomar em consideração os obstáculos epistemológicos numa 
investigação com crianças – o adultocentrismo e o etnocentrismo  
 

Numa investigação com crianças, o problema maior que se apresenta 

prende-se com as relações sociais investigador /sujeitos. À partida, o adulto/ 
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investigador está colocado e detém uma posição de maior poder e saber face 

aos sujeitos/ crianças do seu estudo e, por isso, pode não só influenciar 

fortemente as acções delas, como pode acabar por fazer uma interpretação e 

tradução de sentidos meramente do seu ponto de vista – adulto. As 

concepções e interpretações do adulto/ investigador acerca da infância, das 

crianças e das suas acções interferem no modo como ele se relaciona com 

elas, no papel que lhes atribui e reconhece durante o processo de investigação 

e nos sentidos atribuídos à “realidade” observada. Com efeito, o 

adultocentrismo “dificulta [ainda] o reconhecimento das crianças como 

actores que têm uma vida quotidiana intensa e densa no quadro da qual se 

produzem como seres sociais a partir do que lhes é proposto pelos adultos e 

na sua interacção com estes e com as crianças” (Ferreira, 2002:152). 

No caso vertente, e tratando-se de uma investigação em que os sujeitos 

da pesquisa pertencem a grupos sociais culturais e étnicos diferentes, 

interpõe-se um outro obstáculo ao conhecimento das suas culturas decorrente 

da posição social e institucional ocupada pela investigadora – pertence ao 

grupo dominante não cigano. Assim, a cultura da investigadora apresenta-se 

duplamente dominante face às crianças ciganas e não-ciganas, sendo 

imprescindível o exercício de uma “vigilância crítica” para não adoptar 

procedimentos que tenham por “pressuposto de que o que vale a pena 

conhecer e, portanto, o que serve de padrão único para o conhecimento dos 

outros, são os factos e as ideias interiores à nossa própria área cultural, ao 

‘nós’ que é nosso” (Santos Silva, 1986:46). Urge, por conseguinte, estar 

atenta aos obstáculos colocados pelo adultocentrismo e pelo etnocentrismo, 

que impedem o investigador de aceder à “realidade de se ser criança” 

(Ferreira, 2002) e dificultam o captar dos pontos de vista das crianças, os 

sentidos por elas atribuídos às coisas, aos acontecimentos e às interacções.  

Há pois que admitir o lado subjectivo da pesquisa, aceitando como 

indispensável a necessidade de se fazer um trabalho empírico cuja 
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centralidade seja não só perceber e interpretar “o entendimento do outro, mas 

também entender o entendimento do outro sobre o investigador” (Silva, 

2001:267). 

É sobre a experiência etnográfica vivida no JI da Lagoa19 que nos 

propomos falar de seguida trazendo à colação (i) as diferentes fases de 

negociação de entrada no terreno; (ii) o processo de renegociação de entrada 

nos mundos sociais e culturais das crianças do JI, (iii) a participação das 

crianças na pesquisa, e (iv) a forma como a investigadora esteve na pesquisa e 

a viveu. 

 

2.- Modos de fazer etnografia/ contornos de um trabalho de pesquisa 
de orientação etnográfica com crianças 

 

Depois de nos termos detido na explicitação do nosso entendimento 

sobre etnografia e nos pressupostos que lhe estão subjacentes, é agora 

pertinente desvendar o modo como desenvolvemos o nosso trabalho de 

pesquisa. 

Quando se fala em etnografia, ou se pensa em realizar um trabalho 

etnográfico com crianças, quatro questões se colocam invariavelmente: onde, 

quando, como e o quê?.  

Comecemos pela primeira: o local escolhido para a investigação foi um 

JI pertencente ao Ministério da Educação, frequentado por 20 crianças, com 

idades compreendidas entre os três e os seis anos, dez das quais de etnia 

cigana e as restantes dez pertencentes ao grupo dominante/ crianças não-

ciganas. 

Os motivos que presidiram à opção por este JI prendem-se, em primeiro 

lugar, com a constituição do grupo, ou seja com o facto de o JI ser 

frequentado por um número significativo de crianças de etnia cigana20, 

                                                 
19 Nome por nós escolhido com a finalidade de garantir o anonimato das pessoas.  
20 Ver caracterização do grupo de crianças páginas 88, 89 e 90. 
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questão central deste estudo, e com a sua situação geográfica próxima e 

acessível, relativamente ao local de trabalho da investigadora. 

Iniciámos a pesquisa no JI em Janeiro 2002 e permanecemos neste local 

até finais de Abril do mesmo ano, o que significou uma presença no terreno 

ao longo de quatro meses num JI, duas vezes por semana (um dia inteiro e 

uma tarde) num cômputo total de 7h30m semanais21. De permeio ficaram 

algumas quebras decorrentes do calendário escolar deste JI.  

Assume-se, portanto, que a duração da pesquisa possa colocar algumas 

questões quanto à suficiência de dados colectados para a análise. Por esta 

razão e uma vez que a pesquisa se realizou em circunstâncias em que a 

investigadora procurava compatibilizar o trabalho docente com a permanência 

no terreno e da pesquisa se ter circunscrito a um único JI, considera-se que 

este é um trabalho exploratório; facto pelo qual devem ser acauteladas as suas 

análises e as possíveis generalizações que tal possa suscitar.  

 

2.1.- A entrada no terreno/ negociação com os adultos 

Ainda que esta pesquisa tenha como foco as crianças, o facto dela se 

desenrolar numa instituição pública implica que o acesso às crianças seja 

mediado pelos adultos por elas responsáveis. Neste sentido, um dos 

momentos decisivos e inseparáveis do processo de pesquisa é o da obtenção 

da autorização de entrada junto dos adultos, o que requer várias negociações 

do acesso do/a investigador/a ao terreno. 

Esta fase, onde se joga quer a possibilidade de iniciar e desenvolver um 

trabalho de pesquisa naquele contexto e circunstâncias, quer a eventualidade 

de se ver contornada ou até mesmo negada essa concretização, deve ser 

entendida como algo em que é fundamental explicitar de forma credível os 

objectivos e finalidades da pesquisa por forma a deixar claro que se trata de 

um projecto pertinente e a obter o consentimento necessário. Parece-nos útil a 
                                                 
21 Ver anexo I 
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expressão de Hammersley (1979b) quando refere que é uma fase em que se 

trata de “vender-se a si mesmo como uma pessoa digna de crédito que leva a 

cabo um projecto de valor” (cit. Woods, 1995:37). 

No nosso caso, e atendendo ao terreno onde se pretendia efectuar a 

pesquisa – no JI, foi necessário, numa primeira fase contactar presencialmente 

a presidente do conselho executivo do agrupamento de escolas ao qual o JI 

estava agrupado e, posteriormente, formalizar o pedido de acesso, através de 

um requerimento. Pedido que dava conta do contexto onde se pretendia 

efectuar a pesquisa, dos seus objectivos e do fim a que a mesma se destinava. 

A esta formalidade, e obtido o consentimento daquele órgão de gestão, 

sucederam-se diversos contactos com a educadora do JI que, norteados pela 

intencionalidade de explicitar o(s) propósito(s) da pesquisa e de encontrarmos 

forma(s) que minimizasse(m) os efeitos produzidos pela presença de um 

elemento estranho ao grupo de crianças no trabalho da educadora, se 

mostraram profícuas na construção de uma relação de confiança, colaboração 

e cumplicidade traduzida, entre outras, no empenhamento revelado quando da 

“triangulação” das informações (momento em que tinha acesso aos registos da 

observação das interacções entre e com as crianças e sugeria outros dados 

sobre as crianças ou sobre as suas famílias que julgava relevantes). 

O acesso e permanência ao/no JI da Lagoa assentou, por um lado, na 

garantia do anonimato do JI e pessoas e na da confidencialidade dos dados e, 

por outro, no acordo de que o objecto de pesquisa seriam as interacções das 

crianças, deixando de lado, tanto quanto possível, a acção educativa da 

educadora. 

Na sequência das conversas realizadas com a educadora, e uma vez que 

ela dispunha de uma posição privilegiada junto dos encarregados de 

educação das crianças, foi-lhe solicitada a mediação junto daqueles de modo 

a obtermos as suas autorizações para proceder à pesquisa.  
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Após os consentimentos adultos – educadora, encarregados de 

educação – marcamos o primeiro encontro com as crianças, que veio a 

assinalar a primeira negociação com elas. 

 

2.2.- Negociação com as crianças/ primeiro encontro investigadora 
investigados 

 

Na sequência das negociações anteriores, chego ao Jardim-de-infância 

no dia e hora combinados com a educadora. 

 
“[...] Momentos depois, vindas do refeitório, começam a chegar as crianças e, por 

sugestão da educadora, sentam-se nas cadeiras à volta da mesa. 

A educadora e eu, sentamo-nos também. Sorrio-lhes. Os olhares das crianças 

cruzam-se rapidamente com o meu desviando-se em seguida para se fixarem no 

tampo da mesa. 

Decorridos alguns instantes, uma menina, de pele escura, cabelos e olhos negros, 

pergunta à educadora apontando para mim: 

- Quem é? 

- É a amiga de que vos falei. Vem cá falar connosco – responde a educadora, 

dando-me de imediato a palavra. 

De forma mais singela/ próxima de que no momento sou capaz digo quem sou e o 

motivo que aqui me traz. - Poder aprender, com elas, as coisas que fazem no 

Jardim-de-infância.  

Digo às crianças que para não me esquecer de nada vou ter que escrever o que 

fazem e dizem. Pergunto-lhes se me autorizam. 

É a menina acima mencionada que toma a palavra e diz: 

- Podi… podi viri a genti deixa  viri… num deixa professoritaaa? - E continua – Eu 

sou a Cris, e elaaa é a Aninhaaa e eli é o Carlitos e ela é a Amália e eli é … . 

Outra criança, interrompe-a e diz: 

- S’a professora deixar a gente deixa. 

A educadora sorri e pede às crianças que se apresentem. 

O silêncio instala-se na sala por momentos sendo quebrado de novo pela Cris que 

diz: 
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- Elis num diz o nomi… elis têm vergoença… elis… elis …ai…elis,  num conheci 

ela. A genti… a genti nunca viu ela…, a genti num conheci…[...] 

- Não querem perguntar nada à São enquanto esperamos pelo bolo? - pergunta-

lhes a educadora. 

O dedo da Cris levanta-se de imediato: 

- Tu q’ando a genti dormiri vem ‘tra vês? 

- Se me deixarem, venho – respondo. 

- Deixamo ...num deixamo?- pergunta a Cris às outras crianças. 

Como resposta obtenho alguns sorrisos envergonhados e o sinal afirmativo das 

suas cabeças. 

- É,  elis deixaaa...elis só tom com vergoença. 

Nisto, o bolo é colocado em cima da mesa, ao som dos aplausos das crianças. [...]” 

(3 de Janeiro 2001) 

 

Este primeiro encontro com as crianças é marcado por uma negociação 

formal em que a investigadora ao assumir uma postura a “descoberto” 

informa as crianças das suas intenções, visando da parte delas a sua aceitação 

com base num “consentimento informado” (Fine, 1988).  

O primeiro “face-a-face” investigadora/crianças é matizado por uma 

breve e furtiva troca de olhares e pela tentativa das crianças se “evadirem” 

daquele encontro, não olhando a desconhecida, não permitindo que ela 

olhasse os seus olhos. O refúgio das crianças no tampo da mesa apresenta-se-

lhes como um esconderijo possível, uma forma de se protegerem dos olhares 

indiscretos dos adultos. 

Os motivos subjacentes a estes modos de interagir poderão ser de vária 

ordem. No entanto, este momento ainda que cronologicamente curto, levanta, 

à partida, algumas questões éticas à investigação que é feita com crianças e 

que se prendem não só com a(s) forma(s) como o/a investigador/a “devassa” 

os mundos sociais da infância e afronta os actores sociais crianças com a 

imposição da sua presença e com o desenvolvimento da pesquisa, mas 

também com o que, por vezes, sucede na negociação do acesso ao terreno, 
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quando os sujeitos visados na investigação são crianças. Ouvem-se os adultos 

responsáveis por elas e parte-se do princípio que as suas autorizações são 

suficientes para entrar no(s) mundo(s) das crianças. No processo de 

negociação desvalorizam-se os pontos de vista dos actores sociais com quem 

se pretende realizar a pesquisa; assiste-se a um volte-face do lugar da criança, 

regressando ao lugar de onde há pouco tinha saído, de sujeito passa a 

assujeitado às decisões dos adultos, a falar através da voz daqueles… assiste-

se à dificuldade em assumir efectivamente o reconhecimento das crianças 

como actores sociais de pleno direito, decisores de aspectos que a eles dizem 

respeito, e não sujeitos submetidos aos caprichos e interesses das pesquisas.  

Os constrangimentos vividos pela investigadora e pelas crianças no 

primeiro encontro foram de certa forma contornados pela intervenção de uma 

criança de etnia cigana que, dando asas ao desejo de querer saber perguntando 

“Quem é?”, descongestiona o embaraço, interrompe o silêncio, e passa a 

palavra à educadora, lançando assim o mote para o diálogo.  

Apresentada a investigadora e anunciado o motivo da sua presença ali, 

é verbalizado o pedido de acesso às crianças “deixando nas suas mãos” a 

possibilidade da pesquisa se realizar neste ou noutro JI, com elas ou com 

outras crianças.  

É a mesma criança de etnia cigana acima mencionada que, em nome do 

grupo, toma a iniciativa de permitir o acesso da investigadora ao terreno e 

que, ao mesmo tempo, reconhecendo o poder que detém naquele contexto, se 

apoia na educadora para que confirme e autorize aquela decisão e aceitação: - 

Podi… podi viri a genti deixa viri… num deixa professoritaaa? - A pergunta 

endereçada à educadora remete-nos para o que Picard (1989:47) designa de 

relações complementares, mais especificamente relações hierárquicas, onde as 

posições de uns e de outros são diferenciadas, dependendo do lugar que 

ocupam e dos estatutos auto e hetero atribuídos. A figura da educadora é 

percepcionada pelas crianças como autoridade máxima naquele JI, o que as 
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leva a reconhecer que em última instância a decisão cabe à educadora o que é 

reforçado pela expressão de outra criança – S’a professora deixar, a gente 

deixa… 

Esta afirmação anuncia e esclarece a existência hierárquica dos lugares 

dos actores sociais no JI, deixando a descoberto que a decisão das crianças é 

inseparável do poder de decisão da educadora/ adulto. Por conseguinte, a 

confirmação da aceitação da investigadora neste terreno é obtida quer através 

da leitura dos sorrisos das crianças e do sinal afirmativos das suas cabeças, 

quer no pronto e explícito esclarecimento da Cris – É, elis deixaaa...elis só 

tom com vergoença. 

Assim, as expressões verbais e não verbais que indiciam a autorização 

do acesso à investigadora nos espaços interaccionais das crianças não 

significaram tanto o entendimento de que de facto estávamos “dentro”, ou de 

que as crianças tinham entendido completamente o motivo da sua presença ali 

e o que era esperado delas, mas mais a consciência de que, e concordando 

com Woods, “a negociação do acesso não se traduz somente em entrar na 

instituição ou grupo, no mero sentido de atravessar o umbral, que separa o 

mundo exterior do interior, mas em atravessar diversos umbrais que indicam o 

caminho ao coração de uma cultura” (1995:39).  

Este era apenas um dos primeiros passos que indicam as várias vias a 

percorrer para aceder às interpretações que as crianças atribuem às interacções 

que desenvolvem nas brincadeiras de pares. 

Como se procurará dar conta de seguida, o processo de entrada nos 

mundos das crianças é indissociável do processo de construção de uma 

relação de confiança e cumplicidade, de tornar-se (e ser aceite como) 

elemento do grupo. 
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2.3.- A passagem de dentro para dentro/ a renegociação da entrada 
nos mundos sociais e culturais das crianças 

 
“[…] Cris, (…) põe um avental à cinta e pede-me que lho aperte. 

Enquanto satisfaço o seu pedido pergunta-me: 

- O qui ‘stás aqui a fazeri? 

Estou a aprender como é que os meninos e meninas brincam. 

- Tu num sabi brincari? - pergunta. - E essas letra todaaa são pra tii? 

- São para fazer um trabalho para a minha escola – respondo. 

- Ainda tens uma escola? - Pergunta-me ela com ar incrédulo olhando fixamente 

para mim. Depois continua: - Aiii! Ai eu num ‘credito…tu já és grandii…tens di 

teri marido e filho…já num andas na ‘scolaaa… – e dizendo isto, dirige-se para o 

quarto.  

Pouco depois, regressa com uma lata de “jóias” na mão e pede-me que lha abra. 

Com a lata aberta volta para o quarto e diz à Guida apontando para mim: - 

Aquelaaa…aquela c’anda aprenderi a brincariii diz c’anda na ‘scola…eu não 

creditooo e tu? 

- Ai, eu sim, há escolas dos grandes, que a minha mãe já me disse, e o meu tio anda 

numa – responde-lhe a Guida”. (14 de Janeiro 2002) 

 

Apesar da minha entrada no terreno ter tido como preocupação ética 

para com as crianças a negociação formal da minha presença junto delas, o 

episódio acima descrito procura ilustrar que este é um processo sempre 

inacabado. Com efeito, assiste-se não só à renegociação da minha entrada: 

“Eu estou a aprender como é que os meninos e meninas brincam” como à 

redefinição do meu papel pelas crianças e entre as crianças: (i) de adulta - tu 

já és grandii; (ii) de mulher casada e mãe - tens di teri marido e filho; (iii) de 

estudante - aquela c’anda aprenderi a brincariii diz c’anda na ‘scola (iv) e ao 

mesmo tempo de ignorante - Tu num sabi brincari?. 

Esta situação ocorreu num momento em que estava sentada próxima de 

um grupo de crianças de etnia cigana e não cigana que brincavam na casinha 

e uma criança de etnia cigana pede que lhe aperte o avental, ao mesmo tempo 
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que coloca uma série de perguntas alusivas ao meu papel e estatuto 

desempenhados e assumidos ali – estar sentada a observar o que as crianças 

fazem.  

Esta “reacção” à minha presença ‘vestindo a roupagem’ de uma 

solicitação para resolver uma dificuldade prática e comum nestas idades – 

apertar o avental ou apertar os atacadores dos sapatos – surge embrenhada 

numa atribuição de sentido à existência de mais um adulto no JI, fazendo-se 

acompanhar de um pedido de esclarecimento “ – O qui ‘stás aqui a fazeri?” – 

legítimo e pertinente. 

Mesmo tendo preparado com algum cuidado a minha entrada em 

“cena”, este pedido e outros que se lhe sucederam no tempo, embora 

entendido como uma forma de abordagem/ aproximação da criança ao adulto, 

sugere também um alerta aos investigadores para a necessidade de 

informarem os sujeitos em estudo – quando assumem uma investigação a 

“descoberto” – das suas intencionalidades relativamente à pesquisa, e 

evidencia, ainda, o facto de os observadores não passarem despercebidos nos 

contextos de acção pois, tal como os sujeitos do seu estudo, também eles são 

alvo de observação por parte destes. 

As crianças, à semelhança do investigador, que investe na recolha de 

dados para construir conhecimento sobre um grupo ou comunidade, reúnem 

informações de modo peculiar e diversificado, que lhes possibilitam construir 

conhecimento sobre o investigador e assim poderem jogar de modo avisado 

nas situações em que são objecto de observação. Neste caso, foi este 

conhecimento (e outro(s) que foram construindo ao longo da permanência da 

investigadora no terreno) que lhes permitiu situarem-se face a alguém que, 

contrariamente aos outros adultos existentes naquele JI (educadora e auxiliar 

da acção educativa), adoptava (de início) uma postura imóvel e, quiçá, 

estranha naquele contexto.  
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A pergunta “ – O qui ‘stás aqui a fazeri?”, embora formulada por uma 

criança, poderia ter sido feita por muitas outras crianças do grupo pois ao 

longo do processo de investigação fui confirmando a ideia de que a 

negociação e a apresentação não se resolvem num primeiro encontro de 

negociação formal com o grupo mas em sucessivas (re)negociações em 

contexto, na interacção com pequenos grupos de crianças ou individualmente. 

Estes aspectos indissociáveis da pesquisa assemelham-se a uma trama que se 

vai tecendo com os diversos fios da contínua (re)negociação e 

(re)apresentação que se fiam no tempo, com as racionalidades dos diversos 

actores em presença. A pergunta: “- O qui ‘stás aqui a fazeri?”, para além de 

propiciar àquela criança certificar-se do(s) meu(s) papel(éis), permitiu-me 

também dar continuidade ao processo de esclarecimento do propósito que ali 

me levava – encetado no momento de negociação – reflectir nas diferentes 

interpretações construídas, nas identidades heteroatribuídas pelas crianças, e 

na identidade autoatribuída e assumida naquele contexto, bem como no modo 

como tudo isto se pode jogar no processo de construção de um clima de 

confiança e de amizade com as crianças. 

É através da construção de uma relação de amizade alicerçada no 

maior respeito que entendemos ser possível passar gradualmente de dentro 

para dentro, “estar lá para estar com” (Vasconcelos, 2000), ou seja, 

ultrapassar a mera presença formal autorizada nos contextos de acção dos 

sujeitos em estudo e ser aceite como parte do grupo, partilhar a vida do grupo: 

entrar nos mundos sociais e culturais das crianças.  

A presença nos contextos de acção exige assim uma justificação que 

faça sentido aos outros e a nós próprios. Uma justificação em que; não 

pretendendo apresentar com detalhe as finalidades da pesquisa, procure ser 

credível e acessível à compreensão dos sujeitos em estudo – à compreensão 

das crianças. Foi esse o meu propósito.  
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Ao dizer – “Estou a aprender como é que os meninos e meninas 

brincam” – assumo novamente, de modo aberto e publicamente, o papel de 

observadora a “descoberto” e situo-me no papel de aprendiz, de “adulto 

ignorante” (Fine,1988, Corsaro, 1985), dos saberes que as crianças sabem e 

que, valorizando-os, precisa de ver como se faz, para depois poder fazer. Ao 

assumir este papel, ensaio uma tentativa de dizer que, neste contexto, o(s) 

papel(éis) por mim desempenhado(s) será(ão) distinto(s) do papel 

desempenhado pelos outros adultos do JI, não assumindo “nenhum papel de 

autoridade explícito” (Fine, 1988). 

A pergunta que se sucede à resposta dada “ – Tu num sabi brincari?” – 

denota uma certa estranheza e admiração relativamente às (in)competências 

de um adulto que, embora já tivesse ultrapassado há muito as idades da 

infância, deveria saber como se brinca, ainda que cada brincar varie de acordo 

com os contextos, os actores sociais e as situações. 

Os sentimentos de estranheza, espanto e descrença expressos por esta 

criança relativamente às (in)competências do adulto investigador são 

reforçados pela constatação do facto de ainda andar na escola, quando já se é 

adulto, o que supostamente já não acontece com muitos adultos, sobretudo 

com os de etnia cigana “- Ainda tens uma escola? - Aiii! Ai eu num 

‘credito…tu já és grandii…tens di teri marido e filho…já num andas na 

‘scolaaa…”.  

Face a este “cenário”; abundam motivos para que as crianças se 

interroguem: mas afinal quem é esta pessoa que diz querer aprender a brincar 

connosco e diz ainda andar numa escola quando, com a sua estatura física, 

deveria ter abandonado a escola e dedicar-se aos cuidados do marido e filhos?  
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2.3.1.- Entre a observação participante e a participação observante: 
granjeando a confiança das crianças  

 

Empenhada na compreensão da experiência das crianças ciganas no JI, 

começo, desde o início da pesquisa, a sentar-me próximo da roda que as 

crianças formam à medida que vão chegando, e a estar atenta ao que ia 

acontecendo naquele contexto. Apoiada na reflexão dos dados coligidos junto 

das crianças no dia do primeiro encontro, e convicta de que as relações 

afectivas jogam um papel importante e decisivo no desmoronar de obstáculos 

que permeiam, inibem e condicionam o instalar de um clima de confiança e 

aceitabilidade no grupo, elejo como prioridade a construção de relações 

afectivas com as crianças, a partir dos indícios de avanço ou recuo percebidos 

nestes sujeitos. Neste sentido, decidi, na semana que se seguiu ao primeiro 

encontro, não escrever nada frente às crianças, mas, adoptando uma estratégia 

de entrada “reactiva” (Corsaro, 1987), aproximar-me dos espaços onde as 

crianças brincavam, e sentar-me a observar o que se passava, aguardando que 

as crianças reagissem à minha presença. Deste modo, pretendi evitar uma 

atitude excessivamente centrada e preocupada em registar “in loco” as 

perspectivas das crianças, o que poderia dar lugar a que, involuntariamente, 

deixasse para segundo plano a disponibilidade e atenção a dedicar às crianças, 

e a despoletar atitudes de evitamento e de isolamento por parte delas. 

Por tudo o que foi dito anteriormente, ganhar acesso a um lugar no JI 

não significa “aceder” imediatamente à compreensão dos significados das 

acções das crianças, nem tornar-se de repente parte do grupo de crianças. Não 

é a proximidade física dos actores sociais que decide e determina a sua 

aceitação mútua, a construção de laços de amizade e de cumplicidades, nem 

mesmo adoptando o papel de “adulto mínimo” (Mandell cit. Fine, 1988), 

porque é impossível reduzir o tamanho físico e pôr de lado as competências 

cognitivas e linguísticas. Nem sempre é fácil superar alguns obstáculos que 

prefiguram e acompanham o processo interacional e relacional entre adultos e 
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crianças, pois, tal como o investigador, que possui concepções e 

representações acerca das crianças e (re)constrói interpretações das suas 

acções, também elas, informadas dos pressupostos do investigador, 

(re)elaboram continuamente interpretações sobre ele e os seus desempenhos. 

A minha entrada no jogo com as crianças pautou-se, sempre, pelo 

princípio da interferência mínima. Ao longo da minha presença no JI, adoptei 

uma participação periférica, ou seja, “nunca tentando iniciar ou terminar um 

episódio interactivo, nunca intervir para por cobro a uma actividade 

disruptiva, resolver disputas, coordenar ou dirigir uma actividade” (Corsaro, 

1987:32). Isto é, procurei perfilhar procedimentos junto das crianças que, à 

partida, influenciassem o menos possível as suas atitudes e comportamentos. 

Sempre que era solicitada pelas crianças entrava nas brincadeiras com elas, 

seguindo as suas instruções.  

Embora recebesse frequentemente várias manifestações de carinho das 

crianças (e as retribuísse), e me sentisse confortavelmente “objecto” de 

atenção, dedicação, afecto e de disputa por parte das crianças “-Tu ontem não 

vieste”22, “ um beijinho!... um beijinho! Dá cá um beijinho!..”23; “Senta-ti aqui 

ao pé di mim…24” não ela agora senta ao pé di mim”25; “- Anda ver as 

coisas bonitas que eu estou a recortar... são pessoas que têm muitos 

carros”26; “- Senta-te aqui ... senta-te...que d’aqui vês tudo, o que a gente 

faz...”27, o certo é que nos momentos ‘íntimos’ das suas brincadeiras de pares 

me era/foi reservado por elas um papel e lugar mais exterior – de visita ou de 

convidado – ou então um papel subordinado ao seu – de doente ou de 

‘espectador’ –. A vantagem para mim, é que tal requeria da minha parte o uso 

de menor poder de decisão. 

                                                 
22 In registo 9 de Abril 2002 
23 In registo 19 de Abril 2002 
24  In registo 19 de Abril 2002 
25 In registo 9 de Abril 2002 
26 In registo 19 de Março 2002 
27 In registo 23 de Abril 2002 
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Por conseguinte, a minha postura como investigadora foi mais como 

observadora participante do que no de participante observadora, ou seja, em 

primeira instância, a tónica incidiu mais na observação, registo e interpretação 

do vivido, deixando para segundo plano a participação efectiva com as 

crianças. Esta decisão decorreu da necessidade em optimizar o tempo 

destinado à pesquisa. Todavia, a opção foi, por vezes, questionada pelas 

crianças que reclamavam a minha entrada nas suas brincadeiras:  
 

“[…] Emanuel chama-me: 

- São! É proibido escrever muito… também tens de brincar co’a gente! Olha poisa 

os teus papéis e brinca. Entro na brincadeira” (23 de Abril 2002).  

 

Esta indicação explícita para entrar na brincadeira com as crianças, que 

interpreto como um momento conseguido, um momento em que sou 

considerada elemento do grupo, chega numa altura em que o fim da pesquisa 

se aproxima. 

Este pedido:“–  É proibido escrever muito… também tens de brincar 

co’a gente! Olha poisa os teus papéis e brinca”, é vivido com alguma 

nostalgia. É o sabor do “dentro” quando o “fora” se anuncia. O sabor do 

“dentro”, a sensação gratificante e reconfortante de saber-me e sentir-me 

“amiga” e confidente tinha já sido saboreado em situações anteriores, quando 

duas meninas de etnia cigana me confidenciavam decisões familiares relativas 

à mudança de acampamento e das razões que determinavam essa decisão  
 

 “[…] Vânia diz-me em tom confidencial: 

- Nós vamo embora p’r’ Anadia porqui andam polícias e vão dari tiros ao meu 

paiii” (19 de Abril 2002). 

 

Também num outro momento quando outra menina, também de etnia 

cigana, me confidenciava não gostar de ser cigana e manifestava o desejo em 
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se assemelhar às crianças não ciganas com quem partilhava o seu dia a dia no 

JI: 

 
 “[…] Mara que se senta mais próxima de mim e pergunta:  

- Tu és cigana? 

- Não – respondo. 

-Porqui não és? 

- Porque os meus pais não são ciganos! 

- Eu sou cigana. Eu num queria seri cigana. Eu queria seri uma senhora p’ra 

cheirari bem! Assim tenho qui pori perfumi! Eu num gostava di seri cigana, 

gostava di seri com’a Catarina, o Emanuel, a Salomé, a Guida, o Edu” (15 de 

Março 2002). 

 

O sabor do “dentro” quando o “fora” se anuncia, o saber-se parte de um 

grupo, de forma explícita e declarada, num momento em que as lides da 

observação participante vislumbravam o seu culminar, leva-nos a reconhecer 

que o processo de entrada nos mundos das crianças é indissociável do 

processo de construção de uma relação de confiança e cumplicidade, de 

tornar-se (e ser aceite como) elemento do grupo, e que este processo é 

inseparável de uma presença prolongada do investigador no terreno. Só 

integrando este princípio metodológico se pode aceder à compreensão dos 

sentidos que os actores sociais atribuem às próprias acções. 

Pode-se então dizer-se que, nesta pesquisa, o alcance do estatuto de 

“amiga”28 (Fine,1988) constituiu uma das maiores dificuldades e também um 

dos maiores desafios, pois, mesmo adoptando muitos dos comportamentos 

das crianças, o investigador é sempre um adulto e, enquanto tal, representará 

sempre uma autoridade para as crianças. Assim, elas filtram, censuram, e 

                                                 
28 A chave para alcançar o papel de amigo consiste na expressão explícita do afecto positivo combinada com 
uma relativa falta de autoridade em que o comportamento daqueles que se estão a estudar não será objecto de 
sanção (cf. Fine 1988:17). 
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escondem muitos dos seus comportamentos ao investigador, o que representa 

um obstáculo ao acesso aos mundos sociais e culturais das crianças. 

De igual modo deve assumir-se que a conquista da confiança dos 

sujeitos observados, a angariação do estatuto de “amiga” foi acontecendo ao 

longo da permanência no terreno e o processo de aceitação provou ser gradual 

e desigual. As distâncias que separavam e separam investigador e crianças, 

decorrentes dos grupos geracionais sociais e étnicos a que um e outras 

pertencem, informaram, de início, comportamentos e atitudes reservadas, com 

maior incidência por parte das crianças não ciganas, que evoluíram, à medida 

que os interconhecimentos iam sendo construídos e afinados, no sentido de 

uma maior abertura e proximidade.  

 

2.4.- Entre “objectos” e actores/ a participação das crianças na 
pesquisa 

 

A participação das crianças na pesquisa empreendida foi adquirindo 

consistência à medida que as reservas iniciais iam sendo minimizadas. Dando 

continuidade ao processo de confirmação, interpelação e interpretação do(s) 

meu(s) papel(eis) naquele contexto, a forma activa de estar em investigação 

era notada e questionada pelas crianças. É o que sucede num momento em 

que estou a observar um grupo de crianças que constroem jogos numa mesa e, 

quando elas saem, eu sigo atrás delas: 

 
“ […] João, que se encontrava na mesa dos jogos a fazer um jogo de enfiamento 

(para o qual utilizava um fio e bolas com um orifício) diz-me em voz alta: 

- Oh São! Tu andavas aqui ao pé de mim! Porque tu estás aí?... 

Explico-lhe que é para ver melhor os meninos a brincarem. 
- Tu és muito curiosa! Bolas queres saber tudo! Andas sempre a fazer letras! Andas 

sempre a ver tudo! Porque tu andas na escola? 

Digo-lhe que gosto de estudar. 
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João ri-se e abana a cabeça, em sinal de reprovação (…)” (5 de Fevereiro de 

2002) 

 

Revelando-se sujeitos activos críticos e atentos, iam aferindo e 

controlando os meus fazeres: desde as posições que ocupo no espaço, aos 

papéis que assumo como observadora e etnógrafa, (i) controlavam ainda a 

investigadora no tempo de observação e registo, “- Hoje não escreves? 

quando é que escreves o que eu digo?”29; “- Ainda tás a fazeri issooo?”30 (ii) 

na quantidade e qualidade do próprio registo -“Escreveste 

poucachinho!”31;“- Possa! Escreves mesmo tudo!”32 (iii) no ritmo de escrita 

“- Tu sabes escrever rápida, tu iscrevis tantuuu…”33; e (iv)“denunciavam” a 

curiosidade da investigadora “Tu és muito curiosa! Bolas queres saber tudo! 

Andas sempre a fazer letras! Andas sempre a ver tudo! Porque andas na 

escola?”34. 

A periodicidade da minha permanência no terreno era captada e 

controlada pelas crianças: 

 
“[…] Emanuel ao ver-me entrar diz-me, da manta onde se encontrava sentado com 

as outras crianças: 

- Tu ontem não vieste…minha menina...  

- Ela só vem duas vezes, dois dias, porque tem de ir para a escola dela – apressa-se 

a Catarina a esclarecer” (09 de Abril 2002). 

 

Ora foi também em muitas destas ocasiões que as crianças passaram de 

controladoras a participantes, uma vez que muitas das suas interrogações e 

comentários ao lhes serem devolvidos pela investigadora se constituíam em 

momentos para elas próprias explicitarem as suas interpretações concretas da 

                                                 
29 In registo 15 de Março 2002 
30 In registo 22 de Janeiro 2002 
31 In registo 19 de Abril 2002 
32 In registo 15 de Março 2002 
33 In registo 25 de Janeiro 2002 
34 In registo 5 de Fevereiro 2002 
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realidade, fornecendo informações para complementar as informações 

obtidas, cooperando assim no processo de registo dando instruções sobre o 

que escrever a propósito do vivido: 

 
 “[…] Emanuel pede-me que lhe leia tudo o que escrevi. 

No fim da leitura diz-me: 

- Falta dizer que eu gosto muito de brincar com o Noquinha (o Edu), com o Paulo 

e com o Zé, só que às vezes brinco com a Suzy, a Vânia, a Mara, com o Gaspar e 

com a Tina, porque elas têm uma boa ideia. 

Por momentos, paro de escrever. Emanuel já à porta diz-me: 

- Anda! Anda escreve o que eu te disse! Agora vou-me embora”. (23 de Abril 2002) 

 

“[…] Emanuel levanta-se vem para junto de mim, e de cócoras, sussurra-me ao 

ouvido: 

- Escreve aí… escreve assim “os meninos estão a ver os teletebies e estão 

sossegadinhos…”escreve aí… escreve que é para não te esqueceres… – insiste ele 

(…)” (26 de Abril 2002) 

 

O mesmo aconteceu em situações em que, controlando e ditando a 

minha forma de entrada no jogo, prescreviam as condições de participação no 

mesmo “ – Fica aí sentada que logo vens p’rá mesa…Se quiseres mais água 

dou-te!...; – Olha tu vais comer ali, que o comer já vai ficar pronto!..”35. 

Assumidas (e assumindo-se) como sujeitos activos, reflexivos e 

críticos, protagonizaram um papel decisivo no desenrolar da pesquisa. A 

importância do seu papel é perceptível, nomeadamente ao nível do processo 

interactivo desencadeado com a investigadora, quer ao nível das informações 

fornecidas, quer ainda como elementos centrais no processo de validação das 

interpretações da investigadora, por via da possibilidade de com elas 

triangular informações. Ao interpelarem a escrita, ao pedirem para lhes ler os 

                                                 
35In registo 22 de Janeiro 2002 
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registos, criam a possibilidade para confirmar as suas acções manifestas e os 

seus dizeres contextualizados. São disso exemplo os excertos que se seguem: 

  
“[…] Maria levanta-se e vem ter comigo e começa a mexer nos meus registos. 

Depois pergunta-me:  

- Isso é p’ra ti? Qui diz aí? 

Leio-lhe o que acabo de escrever e pergunto-lhe:  

- Foi isso que os meninos disseram? 

- Sim, era da raposaaaa. A raposa parece um pêrrooo.  

Maria pendura-se ao meu pescoço, dá-me um beijo na face e volta para junto dos 

colegas”. (19 de Fevereiro 2002) 

“[…] Gaspar coloca-se de joelhos junto de mim e pede-me:  

- Diz o qui pusesti aí nêssi papeli. 

Leio-lhe o que acabo de registar e pergunto: 

- Foi isto que disseram? 

- Foi – responde ele indo sentar-se”. (9 de Abril 2002)  

 

Foi ainda nestas ocasiões que de novo se assistiu à renegociação de 

papéis da investigadora, o que significa que a indagação de informação das 

crianças sobre a investigadora se sucedeu no tempo, ora pondo à prova os 

seus sentimentos relativamente a elas – Tu gostas da genti?36 –, ora 

inquirindo-a sobre o grupo de pertença – Tu é cigana?; Porqui num és?37 –, 

ora pondo à prova as suas competências cognitivas – Sabis fazeri o teu nomi? 

Ora faz p’ra eu veri38.-, ora procurando infirmar e/ou confirmar e esclarecer 

dados obtidos - Isto é p’rá sua escola? - Num é nada…tu num tem ‘scola! - 

Comu chama o seu professori?39.... Neste sentido, o controlo das crianças 

sobre a investigadora constituiu-se em outras oportunidades favoráveis à 

prossecução do seu processo de aceitação e integração no grupo, processo que 

gradualmente foi ganhando consistência. 
                                                 
36 In registo 23 de Abril 2002 
37 In registo 15 de Março 2002 
38 In registo 19 de Março 2002 
39 In registo 25 de Janeiro 2002 
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Outra forma de triangulação da informação consistiu na devolução dos 

registos e fotografias às crianças (das crianças em situação); tornou-se até 

uma rotina, um princípio ético, uma forma de lhes dar conta da minha 

actividade que, configurando-se numa espécie de “viagem retrospectiva” 

(Fine, 1988) ao vivido e retido pelo investigador, desencadeia novas/ outras 

conversas relevantes para a validação e confirmação dos dados obtidos e 

propicia o complemento e enriquecimento das informações anteriores. 

 

Nunca é demais sublinhar que, ao longo da investigação, as crianças se 

assumiram como participantes activos do processo, envolvendo-se na própria 

pesquisa. Este envolvimento heterogéneo e diversificado do ponto de vista 

étnico estreou-se com a intervenção da Cris, quando, no primeiro encontro, 

perguntou à educadora quem era o novo adulto que estava ali, e também 

quando me interpelou sobre o que estava a fazer no JI. Foi esta criança, de 

etnia cigana, que começou por se instituir na minha informante privilegiada, 

ou seja, a que desde a minha entrada no terreno chamou a si a tarefa de me 

informar dos nomes das outras crianças: “- eu sou a Cris, e elaaa é a 

Aninhaaa e eli é o Carlitos e ela é a Amália e eli é …”, e que me explica o 

motivo de alguns comportamentos das outras crianças: “- Elis num diz o 

nomi… elis têm vergoença… elis… elis ai…elis, num conheci ela. A genti… a 

genti nunca viu ela…, a genti num conheci…”40, e da própria “ordem social 

instituída” (Ferreira, 2002) no JI. É esta criança que abre alas de acesso ao 

grupo de crianças. Posteriormente, e no decorrer da pesquisa, a esta criança 

associaram-se-lhe outras crianças ciganas e não ciganas, que sustentando 

relações de confiança e afecto comigo, se constituíram num importante 

contributo para a pesquisa. São estes informantes privilegiados que me 

mantiveram a par do que se passava na minha ausência:  

 

                                                 
40In registo 3 de Janeiro 2002  
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“[…] Edu olha para mim e diz: 

- Queres saber o que fizemos de manhã? Eu conto-te o que fizemos. E começa a 

descrever as actividades que desenvolveram de manhã dizendo:  

- Marcamos a presença, mostramos as surpresas, lanchamos e depois brincamos. 

Depois fomos comer e agora estamos aqui à espera que o Emanuel chame a gente. 

Sabes o Emanuel, hoje, é o menino das tarefas. Sabes outra coisa, também 

estivemos a fazer uma carteira pra dar ao pai no dia do pai”. (15 de Março 2002) 

 
“[…] - Hoji di manhã tivemos a mostrari as surpresas, a lanchari, a brincari e a 

almoçari – diz a Amália. 

- O Paulinho, já veio do Brasiliii! - Diz a Cris sorrindo 

- Estamos a falar de quem tem gás dentro de casa....a Vânia, a Suzy, a Maria e a 

Aninha não têm gás... – diz a Catarina”. (23 de Abril 2002) 

 

 “[…] Susana levanta-se vem ter comigo e diz-me: 

- Hoji… hoji… ‘steve cá o Sinhori Doutori… e deu a todo uma ‘scova e uma pasta 

pós dentis…”. (26 de Abril 2002) 

 

Neste contexto, o evidente desdobrar de cuidados das crianças – 

informantes privilegiados – para com a investigadora, o fornecer de dados 

para que não se sinta à margem das dinâmicas desenvolvidas no JI, reflecte o 

resultado de todo um investimento centrado na construção de relações de 

confiança mútua e na angariação do estatuto de “amiga”, que eleva a 

investigadora à categoria de merecedora da confiança e estima do grupo de 

crianças e a torna parte do todo – elemento do grupo.  

Em suma, poder-se-á dizer que esta pesquisa de orientação etnográfica 

inscrita no paradigma da etnografia reflexiva, ao perseguir a descoberta das 

realidades sociais a “partir do ponto de vista das crianças e dos seus universos 

específicos” (Pinto, 2000:83), assume como condição essencial da pesquisa a 

adopção de sujeitos de estudo como participantes. Reconhecendo-lhes 

competências reflexivas e críticas admite-se a pesquisa como o resultado de 

um processo (des)contínuo de (re)negociação de papéis entre sujeitos de 
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estudo e investigador, onde conflituem e/ou convergem as subjectividades de 

uns e de outros.  

É neste diálogo intersubjectivo que se aferem e afinam papéis e 

estatutos. É no diálogo circular, contínuo e inacabado entre investigador e 

investigados que se procura objectivar o subjectivo, permanecendo todavia 

subjectivo. É neste diálogo que se selecciona, decide o que se pretende 

investigar, e que se interpretam, no interior das descrições etnográficas, as 

vozes dos actores sociais ali presentes (cf. Sarmento, 2000:269). 

 

2.5.- As lides da investigadora/ entre a observação e o registo  

Ao eleger o método etnográfico corporizado sobretudo na observação 

participante, tinha alguma noção do desafio que isso constituía e das eventuais 

dificuldades que teria de enfrentar. Trata-se de um método em que o 

investigador é/ era o principal instrumento de pesquisa cuja missão incide na 

captação das “vozes” dos actores sociais, no acesso às suas interpretações da 

realidade. Assim sendo, necessitava de ganhar a sua “confiança”, de me tornar 

“amiga” o que implicava uma presença sistemática e prolongada no terreno. 

Nos primeiros dias, decidi assumir uma atitude disponível no sentido de 

facilitar o processo de relação/comunicação com as crianças; questão crucial 

para a emergência de sentimentos de confiança. Empenhei-me na construção 

de um conhecimento, ainda que básico, sobre cada criança, nomeadamente 

em saber os seus nomes, ciente do significado deste modo elementar de 

(re)conhecimento da identidade e da sua importância para o trabalho de 

observação e registo que queria realizar.  

Convencida, ao fim de alguns dias, que estavam reunidas as condições 

para poder prosseguir, rapidamente tomei consciência de que não era verdade. 

Senão vejamos: 
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“(…) No momento em que me preparava para registar o que se passava na 

casinha escuto uma ‘algazarra’ vinda de um grupo de crianças que brincavam com 

fantoches. Voltei-me no sentido de perceber o que se passava. O biombo dos 

fantoches estava no chão, as crianças riam e falavam entre si. Apesar de poder ver 

o que as crianças faziam não conseguia perceber o que diziam (…). Quando 

redirecciono a atenção para o grupo de crianças que “tinha deixado a brincar” na 

casinha, aquele tinha-se desmantelado. Restavam apenas alguns vestígios da 

interacção ocorrida naquela situação: várias peças de vestuário e objectos jaziam 

espalhados no chão. A casinha estava “deserta” (…)”. (14 de Janeiro 2002) 

 

Afinal, ainda não sabia quem era quem e o impasse decorrente do 

desconhecimento dos nomes das crianças foi sendo minimizado com o valioso 

apoio e contributo de algumas crianças e, por vezes, com o da auxiliar da 

acção educativa. 

Outras dificuldades cresciam com o desejo inconsciente de querer 

abarcar com o olhar tudo o que se passava dentro da sala e agudizavam-se 

com a percepção do sentimento de incapacidade para dar conta da diversidade 

e complexidade das interacções entre pares. A velocidade com que os 

discursos das crianças fluíam, a sobreposição de falas, as acções em 

simultâneo no âmbito do jogo do faz-de-conta, o pega e larga e o entra e sai, 

constituíram-se também em obstáculos que, marcando presença no momento 

da observação e registo, foi necessário contornar. Assim me dava conta do 

quanto difícil se tornava fazer um registo “anónimo”. 

Era necessário antes de mais confessar as limitações do instrumento de 

pesquisa – eu própria – e assumir modestamente que não iria ser capaz de 

observar senão uma pequena parcela do vivido. Mais, essa parcela seria 

aquela que o meu olhar subjectivo elegeria como prioritária e pertinente. 

Os momentos que se seguiram foram de tacteamento. Tendo sempre em 

mente que a minha unidade de observação eram as interacções das crianças 

no espaço e no tempo, mas em face das minhas dificuldades sentidas 

inicialmente, impus a mim própria, ainda que com algum pesar pelo que de 
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muito se perdia, a obrigação de me aproximar de uma área/ canto e observar o 

que aí se passava, procurando alhear-me do que se estaria a passar com outros 

grupos de pares. Esta estratégia inicialmente focalizada num espaço 

específico teve como principal função ajudar-me a aprender e a “exercitar-

me” no registo das interacções das crianças. Isto não significa que esta opção 

inicial, a partir do momento em que por um lado me fui socializando nas 

rotinas do JI e, por outro, fui sabendo os nomes das crianças e obtendo um 

melhor conhecimento, não tenha sido substituída por uma atenção nas 

interacções das próprias crianças: valorizando-se os seus aspectos processuais 

desde o antes, ao durante e ao depois das acções pelos diferentes espaços. 

Neste sentido, o tacteamento inicial, fazendo uso do espaço, constitui-se num 

momento de mediação que me permitiu depois, mais do que captar as 

interacções que as crianças desenrolavam num determinado espaço, 

compreender como é que elas se aproximavam dele e lhe atribuíam sentidos. 

Descrever o que as crianças fazem e dizem exige que se faça o 

acompanhamento da sequência das suas interacções, que se siga de perto os 

“episódios interactivos”, entendido por “sequências de comportamento que 

começam com a presença reconhecida de dois ou mais participantes em 

interacção na área ecológica, e as tentativas directas para chegar a um 

significado consensual da actividade em curso ou emergente” (Corsaro, 

1985:24). Deste modo, e apesar de inicialmente ter decidido observar as 

interacções das crianças incidindo a minha atenção numa só área de cada vez, 

tal decisão significou posteriormente que, sempre que as crianças (“objecto” 

da minha observação do momento) mudavam de área, se deslocavam, eu me 

deslocasse seguindo atrás delas procurando cautelosamente acompanhá-las. 

A estratégia de registo utilizada em contexto foi o recurso a anotações 

abreviadas, à redacção de notas soltas. As informações recolhidas em cada 

dia, eram – nesse mesmo dia, na quietude do silêncio, e sempre que possível 

logo após o abandono do local da investigação – (re)escritas. Neste processo 
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procurava reconstruir as sequências das acções e (re)descrever o mais 

detalhadamente possível o que os sujeitos observados tinham feito e dito. 

Como tal, a tarefa do observador participante torna-o escravo e viciado 

da/ na escrita, concretiza-se na/ pela firmação de um compromisso entre o 

olhar e a escrita, num incessante namoro entre a observação e a interpretação 

do vivido. 

Centrando-me especialmente nas interacções discursivas dos actores 

sociais em estudo, o trabalho de registo procurou reconstituir as suas falas no 

chamado discurso directo. Neste processo, foram as falas das crianças de etnia 

cigana as que mereceram uma particular atenção. Nas suas falas tentei, do 

ponto de vista fonético, reproduzir aquilo que é específico da sua língua 

híbrida (resultante do português com o romanês), as falas cantadas, o 

prolongamento das palavras e as frequentes terminações em i, e daí a 

manifesta existência de diálogos onde são frequentes vocábulos com 

prolongamentos (em que algumas letras aparecem repetidas no fim das 

palavras) e com terminações em i. Já as falas das crianças não ciganas 

aparecem sem incorrecções, ainda que fiéis à sua originalidade. 

Esta decisão pode correr alguns riscos de ser considerada etnocêntrica, 

uma vez que se registam apenas aspectos particulares da língua de um 

subgrupo e não se registam os da outra, até porque se trata de uma faixa etária 

em que, tanto no subgrupo das crianças ciganas, como no das não ciganas, a 

língua se encontram numa fase de aquisição e por isso, há pormenores que 

poderiam ter sido captados, se tivessem sido considerados relevantes para o 

estudo em questão, o que não aconteceu por se considerar que eles decorrem 

do facto das crianças ainda não dominarem a língua. No caso do subgrupo das 

crianças de etnia cigana, o que se tenta é evidenciar aquilo que, relativamente 

à língua, as caracteriza e distingue das não ciganas. 

Em suma a observação participante exigiu uma constante “vigilância 

crítica” para me (re)posicionar no papel de investigadora e contrariar a 
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tentação de me entregar às lides da intervenção, ou de julgar e avaliar da 

acção da educadora. Exigiu auto disciplina e persistência para fazer face a um 

trabalho paciente e rotineiro, mas compensado pela compreensão atenta dos 

sujeitos do estudo, alimentado e encorajado pelas sucessivas interacções 

investigadora/ crianças de que é exemplo o excerto que se segue: 

 
“[…] Guida pega num copo e dirige-se a mim e diz: 

- Toma! Bebe, deves estar com muita sete! Tás só aí a ver e a escrever… deves 

estar cansada! Estás sempre a fazer escritas. 

Aceito o copo de “água” e “bebo”. Entrego-lhe o copo e agradeço. 

 Guida sorri e diz-me: 

- Fica aí sentada que logo vens p’rá mesa… se quiseres mais água dou-te!” (22 

de Janeiro de 2002) 

 

2.6.- O sujeito investigador: dilemas de uma aprendiz de 
investigadora no JI 
 

O trabalho de pesquisa foi encetado tendo por referência o contributo 

inestimável dos estudos de alguns autores, nomeadamente de Corsaro, 1985; 

Ferreira, 2001; Woods, 1986; Burgess, 1997; Berthier, 1996; Vasconcelos, 

1996, 2000; Sarmento, 2000. Não obstante o eco teórico emanado do 

pensamento dos autores, os sentimentos primeiros traduziram-se num misto 

de incerteza inquietante, insegurança e solidão. 

A experiência no âmbito da investigação iniciava-se ali, no JI da Lagoa. 

Pela primeira vez via-me na presença de um grupo de crianças, não no âmbito 

da minha actividade docente (como tem vindo a acontecer há cerca de 18 

anos), mas no da investigadora. 

Papel estranho este! Indissociável da complexa relação 

implicação/distanciação. 

Ao invés de perfilhar os dogmas da epistemologia da explicação que 

defende um modo de conhecimento que assenta na objectividade “dura”, na 
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relação neutral sujeito/ objecto, no mito do objecto puro, i.e. no dogma 

clássico da simplicidade e transparência dos factos, procurei situar-me numa 

epistemologia da implicação em que os processos são conceptualizados como 

dinâmicos e temporais, caracterizados pela alteração, em que a objectividade 

do conhecimento científico é da ordem da intersubjectividade, do inter 

conhecimento; em que a subjectividade é parte integrante da realidade, uma 

particularidade ineliminável e incontornável no processo de produção de 

conhecimento (cf. Ardoino, 1992:1-2); apesar disso, digo, vivi o processo de 

pesquisa de modo apreensivo e perplexo. Em primeiro lugar, tratou-se de uma 

circunstância em que os sujeitos de investigação noutro contexto constituem 

sujeitos da prática educativa, o que, de algum modo, facilitou o acesso às 

rotinas institucionais por via da familiaridade com a cultura profissional das 

educadoras, por outro, exigiu uma constante “vigilância crítica” para me 

(re)posicionar no papel de investigadora e contrariar a tentação de me 

entregar às lides da intervenção. Em segundo lugar, a apreensão e 

perplexidade vividas decorreram também dos sujeitos de estudo se 

apresentarem ao mesmo tempo familiares e estranhos; próximos e distantes; 

conhecidos e desconhecidos. Esta dicotómica relação com os sujeitos exigiu o 

assumir de uma cuidada “vigilância crítica” não só para impedir o descambar 

no papel da intervenção em detrimento do da investigação, mas também, 

como refere Geertz (1986) cit. Vasconcelos, tentar “uma ‘claridade 

comprometida’ que permitisse tornar ‘o familiar estranho e o quotidiano 

exótico’ numa busca sistemática do outro” (2000:52). O que está aqui em 

causa é o obstáculo adultocêntrico na medida em que a experiência e o 

conhecimento da infância, por via pessoal e profissional, que a investigadora 

transporta consigo, ao poder ser usados como referentes explicativos e 

comparativos da realidade, podem ter dificultado o reconhecimento das 

crianças como actores sociais no seu próprio direito. 
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Em terceiro lugar e por via da própria definição do objecto de estudo 

“A experiência das crianças ciganas no JI”, os dois obstáculos anteriores 

podem ter corrido o risco de se verem reforçados, na medida em que sendo a 

investigadora pertencente a uma cultura não cigana dominante e 

desconhecendo os modos de vida e a cultura do povo cigano nas suas nuances 

próprias pode não ter sido capaz de fazer a ruptura epistemológica com o 

etnocentrismo. Nesta medida, admite-se que ao pouco tempo de permanência 

no terreno acresçam ainda na pessoa da investigadora dificuldades em 

transcender as fronteiras da idade e geração, formas de pensar adultas e 

autoridades, dos valores da classe média e da cultura não cigana. 

O acesso aos mundos sociais e culturais das crianças em questão 

implicou construir uma relação de confiança e cumplicidade com os sujeitos 

que, para além de outros aspectos, passou pela construção de um processo de 

aproximação, de familiarização e de conhecimento, mas consciente de que tal 

não era inocente; isto é, de que nessa relação estavam envolvidas várias 

relações de poder e saber que não podem ser negligenciadas. Daí que, e uma 

vez mais, a necessidade de accionar processos de reflexividade crítica da 

investigadora consigo própria se tenha constituído num procedimento 

incontornável e se tenha afigurado numa das chaves de acesso aos mundos 

sociais e culturais deste grupo de crianças. Estas são alguns das preocupações 

que assaltam e acompanham teimosa e repetidamente a aprendiz de etnógrafa 

no momento, em que, pela primeira vez, cruza a porta do JI da Lagoa na 

qualidade de investigadora. 
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III – Contexto da investigação 

Compreender o contexto do JI da Lagoa onde se realizou a pesquisa 

passa necessariamente pela descrição sumária de alguns aspectos particulares 

do lugar da Lagoa e das suas gentes, já que é nesta localidade que as crianças 

do JI e as suas famílias residem. 

 

1.- A Lagoa – uma breve caracterização 

A Lagoa é um dos 27 lugares que integram uma das freguesias mais 

populosas de um dos concelhos da zona litoral do centro do país. A sede da 

freguesia com características urbanas tem vindo a apresentar um crescimento 

acelerado nas últimas duas décadas, tanto ao nível populacional como ao nível 

da implementação de serviços e de equipamentos escolares. É na sede da 

freguesia que se concentram a maior parte dos serviços – repartição de 

finanças, estação dos CTT, bancos, posto médico, consultórios médicos, 

clínica de reabilitação física, farmácia, posto de análises; de colectividades – 

casa do povo, junta da freguesia, clube desportivo, associação columbófila; e 

de equipamentos educativos – escolas do 1º, 2º e 3º ciclo, infantários da 

solidariedade social e JI da rede pública, escola de música. É também na sede 

da freguesia que existe uma oferta comercial diversificada.  

A concentração dos serviços, dos equipamentos educativos e sociais na 

sede da freguesia, obriga a deslocação da população dos vários lugares, que 

apesar de serem servidos por transportes urbanos e por outras empresas de 

transportes, vêem a sua vida dificultada pela insuficiente rede viária, tendo 

por isso que se fazer deslocar em transportes próprios, ou, em alguns casos, a 

pé. 

A dois quilómetros da sede da freguesia, entre uma área de vegetação e 

arvoredos ergue-se o lugar da Lagoa. As suas origens remontam à década de 

50 e associam-se à existência de uns barracões (nome pelo qual era conhecida 

a Lagoa na época) que serviam de abrigo a pessoas e bens ligados à Direcção 
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de Estradas do Distrito (ainda ali sedeada). Constituída na época por várias 

quintas de lavradio e pinhais, pensa-se que a actual designação – Lagoa – 

deriva da adopção do nome de uma das quintas. 

Estrategicamente situada e acessível a pessoas com menor capital 

económico, a Lagoa depressa se tornou num lugar onde as pessoas, oriundas 

do interior do país em busca de trabalho, se instalaram. A pouco e pouco, a 

Lagoa foi-se povoando. Hoje, na Lagoa residem cerca de 284 habitantes (141 

homens e 143 mulheres). Na generalidade, esta população exerce a sua 

profissão nas diversas fábricas existentes nas zonas limítrofes da localidade. 

A actividade agrícola que ainda tem lugar em pequena escala é feita nas 

horas vagas, sendo entendida como uma actividade de lazer e/ou de 

complemento do sustento familiar. 

Entalada entre uma forte área industrial e comercial, a Lagoa espraia-se 

por várias ruas e ruelas onde se distribuem várias casas de habitação e 

vivendas de construção recente com jardim e/ou quintal, uma olaria de 

exploração familiar, uma fábrica de azulejo, uma fábrica de artigos eléctricos, 

uma fábrica de reciclagem de papel, vários armazéns, e algum comércio do 

ramo alimentar – restaurantes e cafés – bem como empresas de prestações de 

serviços – Telecom e Despachantes. A este quadro associam-se ainda algumas 

terras de cultivo intercaladas por zonas de pinhal e eucaliptos.  

Apesar de grande parte dos serviços se concentrar na sede da freguesia, 

nesta localidade encontram-se ainda a associação de futebol, uma escola do 1º 

ciclo do ensino básico e a uma sala de JI da rede pública. Estes equipamentos 

educativos são frequentados por crianças de etnia cigana e não cigana. 

Numa área de pinhal distanciada desta zona habitacional da Lagoa (mas 

próxima da zona industrial e de uma lixeira) “espreitam” três aglomerados de 

habitações equidistantes entre si cerca de 500/1000 metros, pertencentes a 

uma comunidade cigana constituída por 95 indivíduos, 48 dos quais são do 
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sexo masculino e 47 são do sexo feminino. Esta comunidade é 

maioritariamente jovem, sendo que 33 deles se encontram em idade escolar41.  

As habitações desta comunidade são casas de um só piso. Em muitos 

casos, a sala é, simultaneamente, quarto e cozinha e alberga vários agregados 

familiares. Os materiais utilizadas na construção destas casas são, na sua 

maioria, o tijolo e cimento. No entanto, e embora em menor número, vêem-se 

também algumas habitações construídas com madeira e plástico. Em todas as 

habitações é notória a falta de portas e janelas. A água canalizada, luz, 

saneamento básico e instalações sanitárias também são inexistentes em grande 

parte destas habitações. 

Contrariamente às condições de habitabilidade da comunidade cigana, 

as habitações da comunidade não cigana são servidas pela rede eléctrica e 

pelo saneamento básico. 

 

Apresentado o meio social de proveniência das crianças que 

frequentaram o JI no ano lectivo 2001/2002, vamos, agora, enfocar noutras 

homogeneidades ou heterogeneidades que atravessam as famílias das crianças 

que frequentam o JI da Lagoa. 

 

2.- As famílias  

Ao analisarmos as famílias das crianças que frequentam o JI, tendo por 

referência o agregado de pessoas com quem vivem, constatamos que, à 

excepção da Maria (menina de etnia cigana) que vive com os avós (cujo pai é 

falecido e a mãe recompôs família) todas as crianças vivem com os pais. 

Nas famílias das crianças não ciganas sobressai como traço unitário a 

família nuclear, constituída pelo pai, mãe e 1 filho como é o caso da Guida, 

                                                 
41 Estes dados resultam de estudo elaborado por assistentes sociais da Segurança Social no âmbito da 
implementação de um projecto de integração social e de apoio à pobreza. 
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Salomé, Catarina, Babá, Paulo e Ticha, ou por dois filhos, tal como sucede 

com o Edu e João, Emanuel e Zé. 

Já nas famílias das crianças de etnia cigana é notória a existência de 

famílias alargadas compostas por pai, mãe, vários irmãos, avós, tios/as, 

primos/as, cunhados/as, sobrinhos/as. 

Considerando a distribuição dos cônjuges pelas faixas etárias pode 

dizer-se que as famílias são maioritariamente jovens (cf. quadro I). 

 
Quadro 1 

Idade dos pais por grupo de pertença étnico 
 

Idades 19/20 20/30 31/37 38/41 44/46 

Pai 0 3 1 0 2 Ciganos 

Mãe 1 4 3 1 0 

Pai 0 1 3 2 3 Não ciganos 

Mãe 0 3 2 3 0 

 Total 1 11 9 6 5 

 

Como se pode constatar, as idades das mães vão desde os 19 anos (caso 

da mãe do Carlitos com 4 anos de idade) aos 41. Das mães mais jovens 

destacam-se as de etnia cigana. Nas mães mais velhas sobressaem as não 

ciganas. Dos pais, os mais jovens são os de etnia cigana. A maior 

percentagem de pais mais velhos é não cigana. 

No casal, em qualquer dos grupos, os homens são mais velhos do que 

as mulheres distribuindo-se as suas faixas etárias entre os 21-46 anos. As 

idades dos homens ciganos vão dos 21 aos 44 anos; as idades dos homens não 

ciganos vão dos 29 aos 46 anos. Quanto às mulheres ciganas, as suas faixas 

etárias vão dos 19 aos 37 anos; as idades das mulheres não ciganas vão dos 27 

aos 41 anos. 

Detendo-nos agora nos níveis de escolaridade, o que sobressai de 

imediato é, na generalidade, o baixo nível de escolaridade e o analfabetismo. 
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Os níveis de escolaridade mais elevados encontram-se no grupo dos não 

ciganos e os mais baixos situam-se no grupo de etnia cigana.  

 
 

Quadro 2 
Distribuição dos pais por grupo de pertença étnica e nível de escolaridade 

 

Habilitações 12º 11º 9º 8º 7º 6º 5º 4º 3º 2º Analf. 

Pai 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 3 Ciganos 

Mãe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 

Pai 2 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 Não 

ciganos Mãe 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 

 Total 3 1 1 1 1 3 2 4 2 4 7 

 

As mães não ciganas têm mais escolaridade do que os pais não ciganos, 

enquanto que no grupo dos ciganos os homens têm mais escolaridade do que 

as mulheres ciganas, sendo que estas integram a coluna das analfabetas ou das 

semi-analfabetas. Nesta perspectiva, as mulheres ciganas encontram-se nas 

antípodas das mulheres não ciganas, uma vez que se verifica que as mais 

escolarizadas são as mulheres não ciganas, na exacta medida em que as 

mulheres ciganas são as menos escolarizadas. 

Os níveis mais elevados de escolaridade no grupo de etnia cigana 

dizem respeito aos pais mais jovens. O analfabetismo é visível tanto nas mães 

mais velhas como nos pais mais velhos. 

Dando continuidade ao processo de sistematização e análise dos dados 

relativos à diversidade social que atravessa as famílias das crianças e que nos 

elucidam sobre a sua origem social, importa agora focarmos a situação 

profissional das famílias, tendo como pano de fundo os níveis de escolaridade 

e as categorias profissionais que constam do quadro que a seguir se apresenta. 
 

 

 

 



A Experiência da Criança Cigana no Jardim de Infância 

86 

Quadro 3 
Situação profissional dos pais por grupo de pertença étnica vs níveis de escolaridade e idade 

 

Crianças Pai Mãe 

 Idd Escol Prof. Idd Escol Prof. 

Guida 33 12º Orçamentista 29 9º Escriturária 

Salomé 38 6º Serralheiro 32 4º Doméstica 

Catarina 31 7º Ramo 

Telecomunicações 

27 8º Empregada Fabril 

Babá 29 12º Controlador de 

Qualidade 

27 12º Secretária 

Edu. 

João  

46 6º* Operário Fabril* 40 11º* Comerciante 

Paulo 37 ** Ajudante Electricista 27 ** Balconista 

Zé 44 4º Operário de 

Fundição 

41 4º Cozinheira 

Ticha ** ** Serralheiro ** 4º Doméstica 

Crianças 

não 

ciganas 

Emanuel 41 6º Motorista 35 4º Empregada de 

Limpeza 

Carlitos 21 5º Desempregado 19 2º Doméstica 

Cris 30 5º Desempregado 25 2º Doméstica 

Amália 

Gaspar 

44 3º * Desempregado 

* 

37 Analf* Doméstica 

Maria  ***   ***  

Ana 35 2º Motorista ** ** Doméstica 

Mara ** 3º Desempregado 31 2º Doméstica 

Vânia 

Suzy 

27 Analf* Cesteiro* 27 Analf* Doméstica* 

Crianças 

ciganas 

Tina ** Analf Desempregado 39 Analf Doméstica 

 

*Pais de dois irmãos a frequentar o JI 
**Não respondeu 
***Vive com os avós 

 

Assim, à primeira vista, constata-se a existência de uma relação directa 

entre o nível de escolaridade e a profissão exercida. Senão vejamos: no topo 

das categorias profissionais encontramos, por um lado, um grupo minoritário 

(duas famílias não ciganas) que possuem o 12º ano em que o pai é controlador 

de qualidade e a mãe é secretária, e uma outra cujo pai é orçamentista e a mãe 

é escriturária; e, por outro, um grupo maioritário que engloba as famílias com 
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níveis de escolaridade mais baixos e exercem profissões menos qualificadas, 

(operário de fundição e cozinheira; serralheiro, empregada de limpeza). 

No caso das famílias de etnia cigana, embora dois pais tenham o 5º ano, 

todos se encontram numa situação de desemprego, à excepção de um pai que 

é motorista e que possui o 2º ano, e de outro que, sendo analfabeto, exerce 

uma actividade por contra própria em parceria com a família. É o caso do pai 

da Susana e Tânia que, juntamente com outros membros da família, faz 

trabalhos em verga. Como se depreende, as condições sócio económicas 

destas famílias são extremamente precárias, estando, por isso, abrangidas pelo 

Rendimento Mínimo Garantido. O seu nível de escolaridade, a sua relação 

com o trabalho e a sua aceitação pela comunidade não cigana emergem como 

factores condicionantes do exercício de uma actividade produtiva.  

Na análise sócio profissional que temos vindo a aludir, destacam-se, 

como detentores de um maior capital económico, os pais da Guida, da Babá, 

do Edu e João, pela evidência de sinais exteriores de riqueza, como sejam: 

habitar numa vivenda própria com jardim e ter dois carros na família. Nas 

restantes famílias, não ciganas, embora tenham casa própria e se façam 

transportar de carro ao JI (à excepção do Emanuel e do Zé, que se deslocam 

em veículos motorizados), é visível um menor capital económico. Esta 

visibilidade é captada a partir de práticas de reutilização e reinvenção do 

vestuário, dos constantes apelo feitos aos filhos para que cuidem dos seus 

objectos pessoais, e da alusão aos compromissos estabelecidos com 

instituições bancárias no âmbito de empréstimo para a aquisição de casa 

própria.  

Nas famílias de etnia cigana, é perceptível e preocupante a existência 

de agregados familiares que vivem em situações de extrema pobreza: é o caso 

das famílias da Suzy, da Vânia, da Maria e da Ana. Estas crianças, nos rigores 

do Inverno, chegam ao JI enregeladas, tiritando de frio, vestidas com pouca 

roupa (e roupa de verão) e com os pés molhados. Raramente trazem o lanche 
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para o meio da manhã, vêm a pé, ou em atrelados motorizados. Por 

contraponto a esta situação, surgem os agregados familiares da Mara, Cris, 

Carlitos, Tina, Amália e Gaspar que aparentam ter melhores condições de 

vida. 

Como podemos ver, a heterogeneidade social que trespassa e envolve 

as famílias das crianças que frequentam o JI faz-se sentir não só entre as 

famílias não ciganas, como também entre as famílias ciganas. Todavia, entre 

um e outro grupo ressaltam aspectos peculiares e indissociáveis das suas 

biografias, trajectórias sociais e culturais que, caracterizando-as, evidenciam 

as assimetrias de umas e de outras, à volta das quais o senso comum constrói 

percepções, representações, crenças, preconceitos, e juízos de valor, os quais, 

embora sofrendo algumas redefinições, vão sendo legados às sucessivas 

gerações. 

No caso das famílias de etnia cigana, as suas especificidades 

relativamente às famílias não ciganas são reforçadas pela localização das suas 

habitações, pela relação que estabelecem com o trabalho por conta de outrem, 

pelo desempenho de actividades socialmente não reconhecidas e 

desvalorizadas, e pelos seus saberes académicos.   

Estes aspectos compõem um quadro cujos contornos, contrastando dos 

valores e dos padrões de vida das famílias não ciganas, enfatizam traços 

sociais, culturais e económicos distintos e distanciados das famílias das 

crianças não ciganas e da comunidade local em geral, que os eleva à categoria 

de cidadãos da margem, tolerados mas evitados.  

 

3.- As crianças do JI 

As assimetrias assinaladas que permeiam e contêm as famílias das 20 

crianças que frequentam o JI da Lagoa constituem indicadores relevantes das 

diferentes origens sócio económicas e culturais das crianças. Contudo, essa 

desigualdade de posições sociais é complexificada quando nos centramos em 
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dados endógenos ao grupo de crianças, nomeadamente no género, idade e 

frequência do JI. 
Quadro 4 

Grupos de pertença étnica vs percursos institucionais e idade 
 

1ª Vez no JI 2ª Vez no JI Idades 

Cigana N. Cig. Cigana N. Cig. Cigana N. Cig. Cigana N. Cig. 

3 anos  João   Guida 

Babá 

    

4 anos   Ana 

Vânia 

Salomé. Carlitos 

Gaspar 

Zé 

Paulo 

  

5 anos   Suzy   Emanuel 

Edu. 

Maria 

Tina 

Cris 

Ticha 

Catarina 

6 anos       Mara 

Amália 

 

Total  1 3 3 2 4 5 2 

 

Ao lançarmos um primeiro olhar sobre o grupo de crianças captámos de 

imediato uma amálgama de dados que nos situam face a um grupo com 

características distintas e diversificadas. Trata-se de um grupo de crianças 

misto do ponto de vista da etnia, constituído por 10 crianças de etnia cigana e 

10 crianças não ciganas. Este grupo é maioritariamente feminino (13 meninas 

e 7 meninos) cujas idades oscilando entre os 3 e os 6 anos, encontram maior 

expressão nas faixas etárias 4-5 anos (15 crianças).  

Se a evidente superioridade numérica do sub grupo das meninas, e a 

distribuição do grupo de crianças pelas faixas etárias nos permitem perceber, 

de algum modo, a heterogeneidade interna do grupo, estes dados revelam-se 

insuficientes para dar conta da especificidade do grupo e dos subgrupos num 

contexto que é marcado pela diversidade. 

Assim ao integrarmos os dados relativos aos grupos de pertença, às 

idades das crianças, aos percursos institucionais e ao género, obtemos um 
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“cenário” complexo e mais elucidativo das heterogeneidades sociais e 

culturais existentes no grupo. 

Uma análise detalhada aos dados em presença sublinha como 

singularidade do grupo de crianças não só o facto de ele ser constituído em 

partes iguais por crianças de etnia cigana (10) e por crianças não ciganas (10), 

como o facto de serem as crianças mais velhas (de etnia cigana e não ciganas) 

as que secundam a sua frequência no JI. Nesta situação, o número de meninas 

de etnia cigana (5) é superior ao do das meninas não ciganas (2), posição que 

se inverte no caso dos meninos: desta feita são os meninos não ciganos que 

estão em maioria relativamente aos meninos de etnia cigana (3 contra 2). De 

qualquer modo, no subgrupo das crianças mais velhas, e detentoras de alguma 

familiaridade com o JI, sobressaem as de etnia cigana.  

No subgrupo das crianças mais velhas que frequentam o JI pela 

segunda vez, há a referir o caso de duas meninas de etnia cigana (Mara e 

Amália) que devendo ter transitado para a escola, se encontram retidas por 

mais um ano no JI. 

O subgrupo de crianças que frequentam o JI pela primeira vez é 

formado por 7 crianças: 6 meninas (3 de etnia cigana e 3 não ciganas) e um 

menino não cigano. As suas idades flutuam entre os 3 e os 5 anos. No entanto, 

é na faixa etária 3-4 anos que se concentram e distribuem equitativamente 6 

crianças. Assim temos: 3 crianças não ciganas na faixa etária dos 3 anos; 2 

crianças de etnia cigana e 1 não cigana na dos 4 anos, e na faixa etária dos 5 

anos uma criança de etnia cigana. 

As crianças mais novas vivem uma situação de desvantagem numérica 

relativamente às mais velhas (7 contra 13), que se repete e adensa quando se 

equacionam os percursos institucionais efectuados. 

A inegável heterogeneidade interna do grupo, embora se interpondo de 

modo decisivo nos processos de construção de relações sociais entre grupos 

de pares, poderá constituir-se numa “mais valia” na aquisição de novas/ outras 
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competências sociais, na confluência/ convivência das diversas culturas e 

saberes. 

 

4.- O local da acção – o JI da Lagoa 

O JI da Lagoa pertence à rede pública do Ministério da Educação. 

Começou a funcionar, no ano lectivo 2000/2001, numa das salas da EB1 da 

Lagoa. 

Esta escola, situada no centro da localidade que lhe dá o nome, 

encontra-se ligeiramente recuada da estrada principal que propicia o acesso à 

zona industrial instalada na área limítrofe.  

O edifício da EB1 da Lagoa inscreve-se no tipo U3. É composto por um 

único piso, pintado de branco, com um total de duas salas, numa das quais 

funciona o JI. Tem uma ala de entrada que abre para um átrio que separa as 

duas salas, e as casas de banho para raparigas e para rapazes. Cada sala de 

actividades dispõe de iluminação natural conseguida através das cinco janelas 

(2 a norte e 3 a sul) que rasgam o edifício. A área da escola está delimitada 

por um muro em cimento rematado por uma rede.  

O portão de entrada comunica directamente com a porta de acesso ao 

edifício, através de um passeio estreito, ladeado lateralmente por um muro 

com cerca de 30 cm, ambos em cimento, que atravessa um recinto de terra 

batida. Este, amplia-se generosamente a Este do edifício onde se encontram 

implementadas duas balizas e alguns pneus usados. 

Nas alas Norte e Oeste do edifício, encontram-se algumas árvores de 

sombra e de fruto. Ao longo da parte inferior da parede frontal do edifício, e 

em toda a sua extensão, sobressaem fartos canteiros de flores e arbustos. 

Fora dos limites do recinto escolar, a Norte e Sul, espreitam numerosos 

eucaliptos e pinheiros proporcionando um cenário aparentemente tranquilo e 

saudável. 
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Ao transpormos a porta de entrada, deparamo-nos com um amplo átrio 

onde, na parede lateral direita, se encontra um expositor, com alguns trabalhos 

realizados pelas crianças, e um vestiário (constituído por cabides individuais 

colocados à altura das crianças). É aqui que as crianças penduram bibes, 

casacos, mochilas e/ou sacos com lanches trazidos de casa.  

Ao fundo do átrio, dos lados direito e esquerdo respectivamente, e junto 

à porta de entrada de cada uma das salas, encontram-se as casas de banho 

equipadas com duas sanitas (separadas por divisões com porta), um lavatório, 

saboneteiro líquido e um toalheiro com toalhetes de papel. 

O átrio tem uma porta que comunica directamente com o refeitório 

(uma cobertura em zinco fechada). Este espaço está apetrechado com várias 

mesas rectangulares e cadeiras e destina-se ao serviço de refeições. Do lado 

esquerdo do refeitório existe uma pequena copa (onde é feita a higiene das 

loiças) seguindo-se-lhe um polibã, com distribuição de água quente, destinado 

à higiene de algumas crianças. Na sequência do polibãs encontram-se uma 

máquina de lavar e outra de secar, destinadas à lavagem e secagem de roupas 

das crianças que façam a sua higiene na instituição. Um pouco mais à frente, 

uma máquina de lavar loiça complementa o programa da higienização das 

loiças. 

É neste refeitório que as crianças do JI, acompanhadas pela Marta – a 

auxiliar do JI, e por uma mãe de etnia cigana, paga pela autarquia local, 

tomam diariamente as suas refeições.  

 

5.- Os adultos do JI 

O JI da Lagoa dispõe de dois lugares. Um destinado a uma educadora 

de infância e outro a uma auxiliar da acção educativa. 

Relativamente ao pessoal docente e não docente que no presente ano 

aqui exerce funções importa dizer que a educadora – Micaela – tem uma 

longa e diversificada experiência no âmbito da educação pré-escolar. 
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Educadora há 16 anos, dedicou 14 anos ao trabalho directo com crianças em 

idade pré-escolar, em jardins-de-infância de meios rurais e piscatórios 

pertencentes ao Ministério da Educação. Ao longo de dois anos desenvolveu 

actividades numa ludoteca itinerante, com crianças dos 3 aos 14 anos. 

Este ano, estreia-se no JI da Lagoa e enceta a sua experiência de 

trabalho com um grupo de crianças em que 50% são de etnia cigana e 50% 

são não ciganos. 

Já a auxiliar da acção educativa – Marta –, uma jovem com 21 anos, 

vive o 2º ano da sua primeira experiência de trabalho. A sua história no 

mercado de trabalho inicia-se no ano lectivo 2000/2001, o que coincide com a 

abertura do JI da Lagoa. 

Tanto a Micaela como a Marta residem a poucos quilómetros da Lagoa 

mas desconheciam as características concretas desta população. 

A Marta, no momento em que a Micaela iniciou funções neste JI, 

encontrava-se numa situação de vantagem relativamente ao conhecimento de 

alguns dos aspectos do meio, das famílias, e das crianças. Esta situação, na 

opinião da Micaela, constituiu-se numa “mais valia” para a elaboração do seu 

processo de construção de conhecimento relativo ao meio envolvente, 

famílias e crianças. 

 

Depois de termos procurado evidenciar o perfil sócio económico e 

cultural das famílias e do grupo de crianças do JI da Lagoa, de aludirmos às 

suas heterogeneidades várias, aos seus percursos institucionais, e ainda de 

termos referido sucintamente o local onde se vai desenrolar a acção, é agora o 

momento de procedermos à elaboração da descrição mais fina do espaço 

tempo e actividades, isto é do lugar onde eclodem as interacções sociais dos 

actores em presença, a fim de trazer à tona a ordem social instituída, definida 

pela educadora. 
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6.- A ordem social instituída – O JI da Lagoa 

6.1.- A organização formal do espaço 

Passado o portão que demarca e separa fisicamente a EB1 da Lagoa do meio 
envolvente, entramos no átrio onde, do lado direito, surge a porta da sala do JI. Ao 
cruzá-la, somos conduzidos a uma sala ampla pintada de branco com o chão 
revestido a madeira. A luz que entra pelas 5 janelas (3 na parede lateral direita e 2 
na parede lateral esquerda) ilumina a sala.  
Ao olharmos a sala de actividades, percebemos de imediato uma organização por 
áreas42, a saber: casinha, biblioteca, reunião de grande grupo e médico, da 
expressão plástica, jogos de construção e pista; jogos de mesa e loja.  
Assim, à direita, e ao nível das crianças, está a área da plástica com uma estante 
exibe materiais vários de expressão plástica: marcadores grossos e finos, lápis de 
cor e de cera, tesouras, plasticina e papel. Avançando mais para a direita, um móvel 
de metal, claro, fechado, uma secretária e cadeira asseguram o arquivo de 
documentos. 
 
 

Figura 1 - Planta da sala de actividades 
 
No chão, encostado à parede adjacente, na qual está fixado um quadro preto com 
cerca de dois metros de comprimento, encontra-se a área dos jogos de construção e 
pista, constituída por um tapete de linóleo, uma réplica de estação de serviço, vários 
camiões de plástico colorido, carros de corrida, comboio e sinais de trânsito.  
Do lado esquerdo, encontra-se a área da loja, onde uma estante “acolhe” as 
múltiplas embalagens vazias: copos de iogurte, garrafas de água, leite, manteiga, 
ovos, cereais, sumos (embalagens grandes e pequenas) e possibilita às crianças uma 
diversidade de opções. 
Ao fundo da sala, temos as áreas da casinha, da biblioteca e de reunião de grande 
grupo. A casinha é constituída por cozinha e quarto. A cozinha, situada mais à 

                                                 
42 Designação que vulgarmente é referida pelas educadoras como “cantos”, ou “espaços”. 
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esquerda, tem como mobiliário um louceiro em pinho – onde se encontram várias 
frutas e legumes em plástico colorido, com dimensões aproximadas do real, 
nomeadamente pêra, banana, maçã, limão, cebola, alho, cenoura, pimento, tomate, 
courgete; bem como talheres e loiças, em plástico colorido, de diferentes tamanhos 
e destinados a fins diversos, pratos sopeiros, ladeiros e de sobremesa, travessas, 
copos (4 de cada), chávenas, facas, garfos e colheres (para 4 pessoas) e ainda 
panela, cafeteira, tacho, fervedor de leite em alumínio – uma máquina de lavar 
roupa em aglomerado de madeira, em tons creme e vermelho, um lava loiça e um 
fogão em materiais e cores idênticos aos da máquina de lavar roupa e ao centro da 
cozinha encontra-se uma mesa coberta com uma toalha de algodão aos quadrados 
azuis e brancos, à volta da qual se dispõem 4 cadeiras com almofadas forradas no 
mesmo tecido da toalha. 
Do lado direito da cozinha, surge o quarto onde um cadeirão em pinho com um 
almofadão forrado em tecido de algodão azul-escuro faz de cama. Ao lado deste(a), 
um carrinho de bebé. Ao fundo da “cama”, uma cómoda com duas gavetas guarda 
as diferentes peças de vestuário de bebé. Sobre a cómoda, uma caixa em latão 
acolhe objectos de adorno (pulseiras fios e argolas) e acessórios para o cabelo 
(bandolete, elásticos, escova). 
Os limites da casinha são conseguidos através da disposição de um fogão de ferro a 
lenha (que não funciona) de um móvel em pinho fechado (onde se guarda um 
televisor e vídeo), barras de psicomotricidade e de um móvel. 
A fazer fronteira com o quarto e ao lado direito deste, a biblioteca – um móvel com 
prateleiras e portas “expõe” alguns livros intitulados: Lendas do mar; No tempo da 
pré-história; Há um gato na árvore; Há um urso no bosque; Há um leão na selva; A 
menina do mar; As aventuras de Jacob; Na quinta; Valentim no país dos ciganos; A 
magia da fruta; Que horas são; e também instrumentos musicais: pandeiretas, 
maracas, ferrinhos, e guizos. 
Ainda na biblioteca, encontram-se um sofá em napa, e algumas almofadas em 
tecido. Na continuidade da biblioteca, e ocupando o restante espaço da ala inferior 
da sala, surge a área de reunião de grande grupo, constituída por uma manta 
rectangular e três longos “bancos” de esponja forrados a tecido bege às riscas 
escuras. 
Voltando as costas à área de reunião, temos a área dos jogos de mesa, formado 
pela união de 2 mesas rectangulares e 8 cadeiras e por uma estante, à altura das 
crianças onde são guardados puzzles, jogos de associação, de imagem e de encaixe 
e algum material de enfiamento (fios vários e bolas coloridas com orifícios). 
Ocupando a parte central da sala, surge a área da expressão plástica, mais 
especificamente da modelagem, (mesa circular e 4 cadeiras), da pintura (cavalete 
com tintas de diversas cores e respectivos pincéis de espessura média), do desenho 
(2 mesas rectangulares unidas e 8 cadeiras) e do recorte e colagem (2 mesas 
rectangulares unidas e 8 cadeiras) onde, para além de actividades de recorte e 
colagem, tem também lugar a construção de objectos/ brinquedos a partir de 
materiais recicláveis. 
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• O papel dos objectos e materiais, elementos estruturantes e 
estruturadores de diferentes áreas funções e actividades 

 

A distribuição das áreas pelo espaço é diferenciada, abrangendo cada 

uma delas fracções distintas e desiguais. Nesta forma de ordenamento do 

espaço, as áreas da expressão plástica e da casinha são as que 

proporcionalmente ocupam maiores fatias, seguindo-se-lhes as áreas de 

reunião, da biblioteca, dos jogos de construção e da loja, respectivamente. 

A sala de actividades, subdividida em várias áreas povoadas por 

diferentes materiais e objectos, apresenta-se como uma espécie de “grande 

brinquedo educativo” (Chamboredon et Prévot, 1982), onde as crianças levam 

a cabo o seu ofício – de criança e de aluno (Sirota, 1997; Perrenoud, 1994). À 

partida, é nas áreas da casinha médico e loja que, por via dos materiais aí 

existentes, as crianças têm maior poder na determinação das regras, podendo 

com mais liberdade desenvolver brincadeiras com os pares, sendo nestas áreas 

que se considera o ofício de criança poder ser mais concretizado. Na área da 

expressão plástica os materiais e acções previamente previstas são mais da 

ordem do ofício de aluno. Há uma sequência organizada de acções que 

subentende um conjunto de regras que condicionam a actividade da criança. 

O mobiliário e objectos que integram a área da casinha são uma réplica 

dos existentes na esfera familiar de muitas crianças, sobretudo na das crianças 

não ciganas, e desempenham um papel relevante no suporte de actividades 

lúdicas relativas a temas e papéis familiares – das famílias nucleares (mãe, 

pai, filhos,) e das famílias alargadas (mãe, pai, filhos, avós, cunhadas, 

cunhados sobrinhos, etc.) – fomentando o estabelecimento de relações 

interpessoais e desempenho de actividades domésticas. Estas actividades 

lúdicas suscitam a recriação no JI dos quotidianos familiares, o que permite 

captar algumas dimensões dos processos de socialização feitos na família. 

Na área da expressão plástica, os materiais (tintas, papeis, lápis, 

marcadores, plasticina, barro, e outros materiais recicláveis) e os objectos 
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visam o desenvolvimento de actividades expressivas gráficas – desenhar, 

pintar – bem como a modelagem e a construção de objectos a três dimensões. 

Por outro lado, a área da loja, onde existem várias embalagens vazias 

de artigos alimentares, propicia a realização de actividades lúdicas de 

expressão dramática, nomeadamente a compra e venda de “produtos 

alimentares”. A área de reunião é o lugar onde as crianças se reúnem 

colectivamente e estão em situação de grande grupo com a educadora. 

Noutras situações, esta área converte-se num “hospital” e, com menor 

regularidade, como local de concretização de jogos de psicomotricidade, de 

dança, canto e audição de música. 

Esta polivalência é extensível à área da expressão plástica onde 

diariamente as crianças lancham e onde, ocasionalmente, se realizam 

actividades colectivas de culinária e se festejam os aniversários. 

 

Ao analisarmos o modo como a sala está organizada, na tentativa de 

percebermos a ordem social instituída, captámos de imediato um local 

“aberto” e habitado por áreas diferenciadas de actividades que descreve e 

traduz a oferta e a proposta de uma pluralidade de acções em simultâneo em 

que, à partida, e aparentemente, cada actor pode fazer escolhas particulares e 

singulares, decidindo assim os seus fazeres e afazeres. 

A organização “aberta” do espaço, caracterizada pela ausência de 

“paredes”, como é o caso das áreas da expressão plástica, de construção de 

jogos, da biblioteca e de reunião, conseguida pela disposição de mobiliário 

proporcional e adequado à estatura das crianças (à excepção da casinha, área 

onde é visível a existência de “fronteiras” menos esbatidas com outras áreas, 

obtidas pela conjugalidade de móveis altos com outros de menores dimensões 

e acessíveis às crianças) promove e proporciona a sua inter-comunicabilidade 

e propicia às crianças grande visibilidade e o controlo do fluir e fervilhar da 

vida no/do JI, favorecendo a comunicação e interacção entre pares. Deste 
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modo, as crianças quer estejam próximas ou mais distantes umas das outras, 

podem aceder ao que as rodeia e intervir e/ou participar com os seus pares das 

mais diversas formas. 

O modo de organização do espaço da sala por áreas de actividade, em 

que os diversos materiais e objectos estão dispostos nas áreas que lhe 

correspondem, favorece a cada um dos actores: (i) a descodificação das 

mensagens implícitas; (ii) a interpretação e compreensão do que é susceptível 

de ser realizado em cada uma das áreas, o que lhes permite o estabelecer de 

relações e associações distintas entre umas e outras áreas; (iii) a possibilidade 

de os identificarem com o lugar a que pertencem e (iv) a atribuição de 

sentidos a partir do uso que deles pode ser feito pelas crianças. Contribui 

assim para que as crianças se situem face a uma oferta plural e diversificada 

de actividades e (r)equacionem o(s) modo(s) de utilização e distribuição dos 

seus tempos e relações/acções. Ou seja, a organização aberta do espaço deixa 

margens para o exercício da autonomia das crianças, a partir das propostas 

que as áreas, materiais e objectos lhes sugerem.  

 
 

“Os objectos e as relações que entre si estabelecem constituem 
sistemas de mensagens regulados por códigos, que são 
caracterizados pela relação entre classificações e enquadramentos de 
intensidades diferentes. Na codificação dos objectos reflecte-se, 
portanto, a distribuição social de poder e os princípios de controlo” 
(Domingos, 1985:177). 

 
 
Apesar dos objectos e materiais estarem fortemente “classificados”, 

(Domingos, 1985) isto é, de os objectos pertencentes a um lugar não se 

confundirem com os de outra, como sucede, por exemplo com os pratos, 

tachos e talheres da casinha e com os pincéis, tinta, papel e marcadores da 

área da expressão plástica, tal não significa que inviabilizem uma utilização 

variada e noutros espaços. Eles podem, pela acção das crianças, potenciar 

utilizações várias e servir de suporte e “alimento” à complexidade de 
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situações e acções que emergem no âmbito de jogos de faz de conta, mudando 

temporariamente de lugar e, sobretudo, assumindo outros sentidos. É o que 

sucede por exemplo, desde a situação mais linear em que uma área subsidia a 

outra, com o papel e marcadores que, pertencendo à área da expressão 

plástica, podem ser usados para “brincar às escolas”, na casinha ou ainda para 

passar “receitas médicas” no consultório médico; e, de um modo muito mais 

complexo, com os materiais da casinha que podem sustentar o 

desenvolvimento de actividades lúdicas que reclamam o uso de outros 

espaços na sala com outros significados: levar pratos, tachos, talheres e 

“alimentos” para fazer uma “refeição ao ar livre”, mudar de residência – 

levando todo o recheio da casinha para outro lado –; “ir à praia”; “levar os 

bebés ao médico”, etc. 

A importância dos materiais e objectos releva do facto de eles se 

consubstanciarem no substrato para o desenvolvimento de situações e de 

corporizarem a concretização e recriação de actividades lúdicas, de 

potenciarem quereres, fazeres e dizeres singulares e colectivos. Os objectos 

repletos de significações implícitas e múltiplas, assumem particular 

importância na medida em que “funcionam como referentes no encadeamento 

de gestos, das trajectórias e dos ritmos familiares” (Kaufman, 1997:113), 

dando assim sentidos às acções dos actores sociais. 

 

6.2.- A organização do tempo  

A organização do contexto sala de actividades na sua dimensão espacial 

não está dissociado da dimensão temporal. O tempo, a sua distribuição e 

gestão, embrenha-se no tecido diário das rotinas, nos momentos em que as 

várias actividades são desenvolvidas, nos momentos em que os diferentes 

espaços e materiais são utilizados pelos actores em presença. O tempo, tal 

como o espaço, possibilita e/ou condiciona as interacções dos sujeitos. 
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A ordem social instituída é percebida através da organização do 

ambiente educativo: organização do espaço; selecção e disposição de 

materiais; distribuição, gestão e utilização dos tempos; propostas pedagógicas; 

colocam-nos perante uma ordem social marcada e atravessada pela 

“rotinização” (Barbosa, 2000). Neste cenário, as rotinas pedagógicas, 

constituem-se em “elementos integrantes das práticas educativas (…) 

previamente pensadas, planeadas e reguladas com o objectivo de ordenar e 

operacionalizar o quotidiano da instituição” (ibid.:96). 

No sentido de uma melhor compreensão daquilo que é o quotidiano no 

JI da Lagoa, nomeadamente a forma como é feita a distribuição e gestão do(s) 

tempo(s) enquanto elemento estruturante e estruturador da vida no JI, 

apresentamos um dia tipo, reconstruído a partir das notas de campo coligidas 

em diversos  momentos do trabalho de pesquisa. 

 
6.2.1.- Sequências de tempo, sequências de actividades  

 
9:00 –“O portão que permite a entrada no recinto da escola e do JI está aberto. As portas 
de acesso ao átrio e à sala de actividades encontram-se encostadas. Dentro da sala, três 
crianças (Catarina, a Suzy e a Vânia) acompanhadas pela Micaela (a educadora) 
aguardam a chegada das restantes crianças. De súbito o silêncio é quebrado pelo barulho 
de um motor. - São meninos a chegar – diz Micaela. 
Através da janela, observo a chegada de um grupo de crianças. Estas dão pela nossa 
presença e saúdam-nos com a mão sorrindo. 
Maria, uma das crianças do grupo recém-chegado, espreita à porta e recua, segundos 
depois entra na sala arrastando os pés.  
- Bom dia Maria! Vem cá dar-nos um beijinho - diz a educadora enquanto vai ao seu 
encontro. Recebo um beijo sonoro na face e retribuo-o.(…) 
As crianças, à medida que vão chegando cumprimentam os adultos da sala com um beijo, 
marcam a presença e sentam-se na “manta de reunião” com braços e pernas cruzadas. O 
grupo de crianças vai aumentando. As crianças conversam entre si.(…) Algumas mães 
entram na sala e conversam com a educadora, outras acompanham as crianças até ao 
átrio e aguardam aí que elas entrem na sala. Depois vão-se embora.  
Alguém pergunta: - Quem é hoje o das tarefas? - (…) 
Amália diz: - Hoji é o Gaspari, hoji é eli a dari o leite e a pôri a mesa p’ró almoço. 
Paulo acrescenta: - E também a ver se a sala está bem arrumada; a chamar um de cada 
vez para mostrar a surpresa 43ou contar uma novidade; a chamar para escolhermos a 
tarefa. É o coiso…ai o inspector Gagéte.[…] 

                                                 
43 Diariamente as crianças trazem um objecto de casa para a mostrarem aos colegas; ou contam uma 
novidade. Esta actividade ocorre até ao momento do lanche, e é retomada, após o lanche, se não tiver sido 
concluída. Isto é, as crianças só mudam de actividade depois de todas as crianças terem apresentado a sua 
“surpresa”. 



A Experiência da Criança Cigana no Jardim de Infância 

101 

9:25 Gaspar prontifica-se a assumir o seu papel: retira uma cadeira de uma das mesas e 
coloca-a no topo lateral esquerdo da área de reunião, senta-se para “ser o das tarefas”. 
Chega a Tina. Depois de marcar a presença, senta-se diz: - O mê paiii tem uma carrinha 
brancaaa! (…) Gaspar permanece sentado na cadeira (do menino das tarefas). Depois 
olha para a educadora e pergunta: - Micaela, já posso chamari? 
- Já. - Responde-lhe, ela. 
Amália é a primeira a mostrar a sua surpresa. Senta-se na cadeira e cruza os braços e diz: 
- É roupa, trago roupa novaaa – e começa a desfilar no centro da área de reunião. 
Carlitos começa a bater palmas, as outras crianças fazem o mesmo. (…) 
- Micaela! Já chega de surpresas, vamos mas é comer… – sugere a Guida. 
- É vamo comerii…c’a gentii tem fomi… – diz o Carlitos. 
- Eu num taso comeri… a mãei num tem… – diz a Vânia. 
- Pois não, a nossa mãe num tem – sublinha a Suzy […] 
10:25 As crianças (…) dirigem-se à casa de banho, dois a dois, conforme os sexos, para 
lavarem as mãos. Depois, dirigem-se aos cabides, onde se encontram as suas mochilas 
penduradas e trazem-nas para a sala. Aqui, retiram o lanche da mochila, penduram-na na 
cadeira, sentam-se e iniciam o lanche. 
O Gaspar faz a distribuição do leite […] 
10:45 - Depois do lanche, as crianças arrumam as suas mochilas nos cabides e voltam 
para o canto/área de reunião (…) e aguardam sentadas o momento de darem continuidade 
à apresentação das surpresas (…) 
Cinco crianças ainda não mostraram a sua surpresa.  
- Quem não mostrou fica para a tarde – diz Micaela lembrando de imediato o Gaspar que 
tem de chamar os meninos para as actividades […] 
São 11horas…uma a uma, (…) as crianças fazem a “leitura,” no painel das actividades, 
dos seus percursos pelas diferentes áreas/cantos, na semana anterior, e “escolhem” uma 
actividade que não tenham realizado na semana em curso. 
Na casinha Cris, Guida, Zé e o Edu, depois de assinalarem no painel a sua opção, 
penduram um cartão com o seu símbolo no quadro dos símbolos da casinha, e entram. Os 
dois rapazes vão para a cozinha e, lado a lado, sem trocarem palavras entre si, começam a 
tirar pratos do louceiro e a pô-los sobre a mesa. Guida pega numa cadeira da cozinha e 
coloca-a à entrada da casa dizendo: - Temos que fechar a porta…quem vier tem que bater. 
- Pois é – diz a Cris, do quarto, enquanto se olha ao espelho.  
Pouco depois, vinda da modelagem chega Mara. Pára à “entrada” e bate com a mão na 
cadeira. Cris vem junto da “porta” e com a mão direita simula o gesto de a abrir e faz-lhe 
sinal para entrar. À entrada da casa, dá – lhe um sonoro beijo na face e diz: - Ai qui já 
chegou de Lisboa tia? Entra....entra...(…) 
Nos legos, Cris, Edu, Paulo e Zé abeiram-se da caixa de insectos trazidos pelo Edu e 
começam cada um a puxar para o seu lado. Edu diz: - Eu brinco com o Paulo, tu e o Zé 
fazem outra coisa. 
Cris permanece junto da caixa dos insectos. Edu insiste: - Anda, vai brincar com o Zé – e 
voltando-se para o Zé diz: - Vai brincar com a Cris, eu brinco aqui com o Paulo e os 
insectos, eu disse que eu é que escolhia não foi? (…). Cris começa a brincar sozinha ao 
lado de Edu e do Paulo, pega no cesto de verga contendo peças de madeira coloridas e 
despeja-as no chão. (…) 
No recorte, Cris retira, com força, a tesoura da mão da Vânia dizendo: - Mi dá aqui, tu és 
piquena, eu corto-tii! - E recorta-lhe um carro vermelho enquanto Vânia a observa sem 
dizer nada. Depois entrega-lhe a tesoura. A seguir tira a cola da mão da Amália e começa 
a colar os recortes. Depois da colagem feita entrega-a à Vânia e volta para junto da sua 
construção. (…) 
Na loja, Catarina arruma os “artigos” na prateleira. 
Babá, chega à loja, com a boneca no carrinho e pede: - Quero fraldas, iogurtes e perfume.  
Catarina dá-lhe os “artigos” que são prontamente colocados pela Babá no carrinho em 
cima da boneca. Depois, dirige-se à casinha. 
No desenho, encontram-se a Salomé, Cris, Mara e o Paulo. 
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Paulo enquanto desenha diz: - Estou a fazer um avião. Um avião parece um passarinho, eu 
já vou de avião no domingo. Vou ao Brasil. O pai da minha mãe tem medo. Ele está no 
Brasil e não vem porque tem medo de andar de avião. Fala que pode cair dali abaixo. 
Mara enquanto desenha diz para o Paulo: - Paulinho... eu ando di carro e di comboio, elis 
não caem. (…) 
- Tu vais mesmo de avião? - pergunta-lhe a Salomé. 
- Vou pois. 
- E num tens medo? 
- Não! O meu avô é que tem...  
- Tu desenha coisas giras Paulinho! - Diz a Mara ao Paulo. 
- O Emanuel é qui desenhaaa!… - diz a Cris. 
- E a Barbita (Babá) tamém desenha… – diz a Mara. 
- Os outros todo faz coisa giraaa... – diz a Amália. 
- Passa-me aí esse lápis! - pede o Paulo à Cris, referindo-se a um marcador verde-claro. 
- Cris entrega o lápis ao Paulo e diz-lhe: - Gosto dêssis são cori da relvaaa! 
- Eu gosto daqueles – diz a Salomé, apontando para o marcador cor-de-rosa. 
- Pronto já acabei – diz o Paulo levantando-se. 
- Tamém já – diz a Mara. 
- A mim só falta o fumo da casa – diz a Salomé. 
- O último arruma as canetas no sítio – diz o Paulo. 
- Nós sabemo… – diz a Cris. 
11:40 - Arrumação 
Gaspar e a Micaela cantam juntos a canção da arrumação:  
Está na hora de arrumar  
a nossa linda salinha 
vamos lá que o almoço 
já está a chegar!.. 
- Ó meninos!...É hora d’arrumari – diz a Amália, da loja, começando a atirar os 
“produtos” para cima de uma prateleira. 
Cris e Guida abandonam o “espetáculo” e dirigem-se ao quarto. Cris abre as gavetas da 
cómoda, que contêm roupa de bebé e despeja-as no chão. A seguir começa a dobrá-las, 
uma a uma, colocando-as de novo dentro da gaveta, enquanto Guida, parada no meio do 
quarto, a observa. 
- Tu num arruma nada? - pergunta-lhe Cris. 
- Não quero… não me apetece – responde-lhe a Guida. 
Cris, depois de ter arrumado as gavetas, volta a despejá-las no chão e começa a arrumá-
las de novo (…). Marta entra na casa e diz: - Não ouviram já que era para arrumar? 
- Vês! - Diz o Edu à Cris. 
- Ó… e a genti támo arrumari – diz Cris, lavando a “banca”.  
A arrumação da casinha prossegue. Micaela intervém pedindo que a apressem. (…) 

Nos jogos de construção, Tina e Maria, arrumam os jogos atirando-os com força para 
dentro de um cesto, fazendo ruído. 
- Faz isso devagar… não faças tudo à bruta! Senão… – diz a Salomé enquanto constrói os 
puzzles que se encontram em cima da mesa e os arruma nas respectivas caixas.  
(…) Edu, que aguardava sentado o fim das arrumações, diz à Tina e à Maria: - Ninguém 
num arruma as vossas coisas… quem brinca é que arruma. 
Tina e Maria olham para a educadora e de imediato dirigem-se aos jogos de construção e 
começam a colocar as peças dentro do cesto, em silêncio. Depois sentam-se “na manta”. 
11:55 Todas as crianças, à medida que acabam a arrumação, se sentam e aguardam a ida 
à casa de banho regressando de novo à sala.  
Gaspar, por sugestão da Micaela, dirige-se ao refeitório e com ajuda da D. Antónia (mãe 
de etnia cigana que acompanha os almoços), põe as mesas para o almoço. Terminada a 
tarefa regressa à sala. 
12:00 Depois, seguindo os critérios estabelecidos, chama os colegas dois a dois para irem 
para o refeitório. 
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Todas as crianças almoçam no refeitório da escola à excepção da Salomé e da Babá que 
vão almoçar a casa. 
13:30 As crianças, acompanhadas pela Marta voltam para a sala e aguardam sentadas a 
chegada da Micaela. Se de manhã não tiveram tempo de mostrar as surpresas todas, no 
início da tarde dão continuidade a essa actividade. Depois o menino/a das tarefas chama 
de novo para escolherem as actividades (…) 
- Ó das tarefas! Põe a gente a brincar!… - diz a Catarina ao Zé. 
- Espera, deixa ele sentar-se na cadeira – diz-lhe o Edu. 
- E a Micaela nem disse para o Zé chamar p’ra brincar – acrescenta o Emanuel […] 
13:45 Zé senta-se na cadeira e diz: - Eu já vou chamar...vá todos sossegadinhos que é para 
eu começar. 
- Começa por quem estiver sossegado.... - diz a Salomé. 
- Eu é que sei... – diz-lhe o Zé. 
Catarina chama baixinho: - Zé! Zézito chama a mim primeiro. 
- Eu quero iri p’rá casita…aaa! - diz a Suzy à Educadora. 
Zé intervém: - Num podes pedir à Micaela, tem de ser a mim que dizes, eu é que sou o das 
tarefas. 
Zé chama o Emanuel em primeiro lugar e pergunta-lhe: - Para onde tu vais brincar? 
- Eu é que sei, eu é que vou escolher… (…) 
Cris senta-se junto da cadeira do menino das tarefas. Cruza os braços e pernas e diz: - Zé 
‘stou sentada…aaa! Chama-me, eu dispois brinco contigo...ooo! 
- Tu vai seri a última, tu não estás sossegada…aaa… – diz-lhe a Amália. 
- Ai vou? Tu não manda, tu num és das tarefa – diz-lhe Cris (…) 
As crianças depois de assinalarem no mapa a sua opção, colocam os símbolos no 
respectivo quadro. 
Entretanto na casinha, Suzy embrulha a boneca num cobertor e pega-lhe ao colo, 
abanando-o. Depois, segura-a só com um braço e encosta duas cadeiras à parede da 
cozinha, deitando a boneca em cima. 
Carlitos e Zé entram na cozinha e perguntam à Suzy: - Tu quem és? 
- A mãei. Agora vou coo bebé ao ‘spitali qui eli ‘stá doenti…iii!. 
- Eu sou o cão qui ia contigo…ooo! - diz o Carlitos à Suzy, colocando-se de joelhos. Zé 
senta-se e diz: - Ide... eu fico aqui... 
Suzy segura a boneca com um braço e inclina-se sobre o Carlitos colocando-lhe a mão na 
cabeça: - Anda cão! Anda, vamo c’a mãei ao ‘spitali…iii!. 
E entram no espaço do “hospital” para de novo partirem em direcção à casa, onde se 
encontram o Zé e a Vânia. 
- Já vim embora. O médico tá di férias – diz-lhes a Suzy sorrindo. 
(…) 
Suzy pega na boneca enrola-a no cobertor, levanta a bata, encosta-a ao peito e diz: -Dá cá 
a ciganinha, ela agora tem fomi; tem di comeri…iiii. - E sentando-se numa cadeira levanta 
a camisola e encosta a boca da boneca ao seu peito. (…) 
No médico, Carlitos e o Zé continuam sentados à porta do hospital. Amália vem ter com 
eles e pergunta-lhes: - Sois cães? Eu tamém sou!… - E senta-se ao pé deles. 
Gaspar vem à porta do “hospital” e diz em voz alta: - Amáliaa Monteiro Canelas já podi 
entrari…iii!… 
- Não entra! Que aqui já estava um – diz a Catarina. 
- Mas já está a sairi! - diz-lhe o Gaspar mandando entrar a Amália 
Pouco depois, Suzy, com a boneca ao colo, bate à porta do “hospital”. 
(…)  
Catarina vê os ouvidos do Carlitos e diz à Suzy: - O seu cão está doente dos ouvidos. Você 
tem que lhe limpar os ouvidinhos e dar um remédio e umas vitaminas. 
Suzy diz ao Carlitos: - Cão dá cá a pata!... Vamos p’ra casa…aaa!. (…)  
Zé, dirige-se ao quarto. Depois, senta-se no cadeirão e começa a despir a boneca. 
- Os homi num dom banho aos filhos. Só as mulheri é que dom – diz o Carlitos. 
- Isso é que dão, olha o meu pai dá – diz o Zé. 
- Mas o meu pai não dá – diz o Carlitos. 
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- Pois não… as mulheris é que tratam dos filhos – diz a Suzy. 
Suzy diz para os meninos: - Vá…vocês agora iam ao café, eu ia outra vez ao ‘spitali qui a 
ciganita ‘stá cum febri…iii!. 
14:40 – Arrumar! Já não dá tempo… agora é para arrumar! Eu já mandei arrumar – diz o 
Zé. 
- A genti num ouviu… – diz a Vânia. 
- Ai ouviu que eu disse… agora é hora de arrumar… – sustenta o Zé. 
- É hora di arrumari, mas a genti…iii… vai brincari, porque eu brinquei 
poucochito…ooo!...e inda nem siqueri fui ao spital com a mi hija – diz a Vânia envolvendo 
a boneca no cobertor. 
Zé arranca-lhe a boneca do colo com força e deita-a na cama dizendo: - Arrumar! 
Arrumar…agora é para arrumar… 
(…) a mãe da Vânia e da Suzy espreita à porta com o bebé ao colo. Ao verem-na, as duas 
meninas correm para ela e abraçam-na.  
As outras crianças, à medida que terminam a arrumação, desapertam os bibes umas às 
outras e penduram-nas nos cabides. Vestem casacos, colocam mochilas às costas e sentam-
se na manta aguardando a chegada das mães. 
15:30 – Ao fim do dia, algumas mães conversam com a educadora.  

 

O quotidiano mencionado dá conta do modo como o tempo se estrutura 

e distribui no decorrer do dia a dia, o que por sua vez ilustra e traduz não só a 

diversidade de actividades existentes e desenvolvidas (as quais são ainda 

articuladas com outras actividades fixas e diárias44), como, pela sua 

sedimentação no tempo, acabam por definir um conjunto de rotinas 

quotidianas onde os actores sociais – crianças, protagonizam um papel 

central.  

É um quotidiano agido e vivido intensamente pelos actores sociais, 

porque repleto de acção, interacção, emoção e sentimentos. É um quotidiano 

que narrando os modos como as crianças do JI da Lagoa se organizam num 

contexto permeado pela ordem social instituída, fala de um tempo/ espaço 

recursivo e indissociável da vida no JI. 

 

 “O tempo, tal como o espaço, aparece fundamentalmente como 
um elemento natural e como uma estrutura simbólica, ritmando a 
vida individual e social (…). As representações sobre o tempo 
são diversas, e condicionam a forma como estruturamos o nosso 
dia a dia. A representação que o homem tem do tempo é uma das 

                                                 
44 Nos diferentes dias da semana tem lugar o desenvolvimento de actividades colectivas a saber: Segunda - 
conto/audição de histórias; Terça - música; Quarta - ginástica; Quinta - jogos; Sexta - culinária e arrumação 
dos trabalhos nas pastas. 
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dimensões essenciais da relação do homem com o meio que o 
rodeia e com os seus semelhantes. Marca profundamente as suas 
ocupações, os seus ritmos diários, o seu futuro e a sua concepção 
de vida” (Picard, 1995:94). 
 

Apresentado o dia tipo do JI da Lagoa torna-se importante sistematizar a 

distribuição da sequência das actividades no tempo, as rotinas do JI por forma 

a facilitar uma melhor compreensão.  

 
Quadro 5 

Distribuição das rotinas no espaço-tempo do JI da Lagoa 
 

Tempos Espaços Activid. Momentos 

9:00 Do átrio para a sala Entrar Transição Família/ JI 
9:25 Manta Reunir (Re)contextualização das crianças no JI 

Marcação individual das presenças 
 Momento colectivo: o das tarefas  
 Apresentação colectiva das surpresas 

10:25 Sala Lanchar Momento em que as crianças depois de terem ido à
casa de banho lancham justos à volta da mesa 

Manta  Reunir 
 

Apresentação das surpresas (continuação) 10:45 
 
11:00 Quadro de actividades Opção pelas

actividades 
Opção individual das actividades 

11:00/  
11:40  

Área da casinha 
Área do médico 
Área da biblioteca 
Área de jogos (tapete e mesa) 
Área da modelagem/ digitinta 
Área da pintura 
Área do desenho 

“Brincar”  
 
“Trabalhar” 

Momento em que as crianças desenvolvem actividades
individualmente ou em pequeno grupo, que podem ser
apoiadas pelo adulto 

11:40 Sala Arrumar Momento de arrumação colectiva 
11:55 Sala Reunir Preparação para o almoço 
12:00 Da sala para o refeitório  

Da sala para casa 
Almoçar Momento de transição Escola/ JI  

Família/ JI 
Sala Reunir Momento de transição Escola/ JI  

Família/ JI 
Apresentação das surpresas (continuação) 

13:30 
 
13:45 

Quadro de actividades Opção pelas
actividades 

Opção individual das actividades 

13:45  Área da casinha 
Área do médico 
Área da biblioteca 
Área de jogos (tapete e mesa) 
Área da modelagem/ digitinta 
Área da pintura 
Área do desenho 
Ou actividades colectivas
desenvolvidas sob a orientação
da educadora 

 “Brincar” 
“Trabalhar” 

Momento em que as crianças desenvolvem actividades
individualmente ou em pequeno grupo, que podem ser
apoiadas pelo adulto 

14:30 Sala Arrumar Momento de arrumação colectiva 
14:45 Manta Reunir Tempo de avaliação do vivido  

Desenvolvimento de uma actividade colectiva
dinamizada pela criança/ líder 

15:00-15:30- Da sala para casa Sair Transição JI/ Família 
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• Tempo dos adultos/ tempo das crianças 

Nas rotinas que vigoram e fazem parte do quotidiano do JI da Lagoa é 

possível identificar dois tempos consoante o actor ou o grupo de actores que 

lidera e protagoniza a acção: o tempo dos adultos/educadora e o das crianças. 

O tempo dos adultos é notoriamente visível (i) na acção directa da educadora 

junto do grupo de crianças, nomeadamente nos momentos em que têm lugar as 

actividades colectivas (culinária, ginástica, música, histórias, arrumação de 

trabalhos) ou individuais e de carácter mais expressivo onde a utilização de 

objectos e materiais exige o recurso a saberes e técnicas mais elaboradas, nos 

momentos de decisão e organização de visitas de estudo, ou planeamento de 

saídas locais (ii) através da presença indirecta da educadora percebida na 

organização do espaço, na prescrição de regras implícitas e nas diferentes 

formas de controlo do grupo, bem como nas rotinas implementadas e na 

duração das mesmas, na regulação de outros tempos sociais: entradas, 

arrumações, refeições, saídas.  

Ao procurarmos compreender a natureza do tempo dos adultos/da 

educadora damo-nos conta de que, tal como refere Ferreira (2002), se trata de 

um tempo heterogéneo e monofocado que explicita relações de poder de tipo 

vertical, hierárquicas, que, por definição, implicam “diferenças substanciais 

entre o poder do adulto e o das crianças, na capacidade daquele para tomar a 

iniciativa, manipular ou dominar e, de um modo geral, para exercer um 

controlo e uma autoridade sobre o grupo social” (Ferreira, 2002:137). 

O tempo das crianças supõe um tempo visível de acção directa 

individual ou colectiva das crianças na decisão e na gestão das suas opções 

pelas actividades. De natureza multifocada, este tempo, é mais disperso no 

espaço/tempo sendo as relações entre as crianças no grupo de “pares” de maior 

horizontalidade e menos hierarquizadas, sem que isso signifique a ausência de 

relações de poder (cf. ibid.:138). O tempo das crianças , na sua articulação 

com a organização dos espaços, subentende que há um tempo das crianças e 
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um tempo para as crianças. No tempo das crianças, à partida, são elas que, 

apesar de tudo, decidem o que fazer e como fazer, sendo um tempo em que a 

educadora intervém o menos possível e que genericamente se designa pelo 

brincar nos espaços lúdicos. Trata-se de um tempo que é, por excelência, da 

criança. No entanto, se pensarmos que os próprios objectos no seu uso 

concreto contêm regras ou que determinados objectos, materiais e actividades 

exigem o domínio de saberes e técnicas específicas e a retaguarda da 

educadora, o tempo das crianças pode ser altamente condicionado, não o 

parecendo, tornando-se mais um tempo para as crianças. É o caso, por 

exemplo, das actividades de expressão plástica. 

Esta distinção qualitativa do tempo das crianças quando articulada com 

o tempo dos adultos, nomeadamente com o tempo desigual que este atribui à 

duração das diferentes rotinas, vem a revelar ser o tempo das crianças um 

tempo residual. A título de exemplo veja-se, no quadro 5, o caso do tempo 

destinado à apresentação das surpresas que se inicia no momento de reunião 

prolonga-se após o lanche e pode ter continuidade ainda no período da tarde. 

Por comparação, o tempo dispendido na apresentação das surpresas que no 

período da manhã pode chegar a comportar entre 1h a 1h 45m; contrasta com o 

tempo destinado ao brincar que em média só ocorre no período da manhã com 

a duração de 40 m.  

Todavia e apesar da desigual distribuição do tempo pelas diferentes 

actividades, o tempo das crianças configura-se num tempo em que elas 

assumem um papel activo na tomada de decisões relativas às actividades que 

pretendem desenvolver, aos materiais a utilizar, ao grupo de pares com quem 

desejam estar. No limite, o tempo das crianças é  

 
 

“(…) um tempo recursivo, continuamente reinvestido de novas 
possibilidades, um tempo sem medida, capaz de ser sempre 
reiniciado e repetido. A criança constrói os seus fluxos de 
(inter)acção numa cadeia potencialmente infinita, na qual articula 
continuamente práticas ritualizadas (…), propostas de 
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continuidade (…) ou rupturas que se fazem e são logo suturadas 
(…). Nestes fluxos estruturam-se e reestruturam-se as rotinas de 
acção, estabelecem-se os protocolos de comunicação, reforçam-
se as regras ritualizadas das brincadeiras e jogos, adquire-se a 
competência da interacção: trocam-se os pequenos segredos, 
descodificam-se os sinais cifrados da vida em grupo, 
estabelecem-se os pactos. E reinventa-se um tempo habitado à 
medida dessas rotinas e dessas necessidades de interacção, um 
tempo continuado onde é possível encontrar o nexo entre o 
passado da brincadeira que se repete e o futuro da descoberta que 
se incorpora no novo” (Sarmento, 2002:17). 
 
 

O tempo da livre iniciativa das crianças em que elas podem, com maior 

propriedade e liberdade, apropriarem-se dele, (re)criá-lo, (re)inventá-lo, sentir 

mais intensamente “o sabor da liberdade” (Sarmento, 2002), é notoriamente 

mais visível e consistente nos momentos em que elas se entregam individual 

ou colectivamente a actividades lúdicas, ou seja, onde o brincar tem o seu 

lugar por excelência. 

 

6.3.- Organização do espaço, organização do grupo de crianças: 
regras de acesso e de utilização 

 
A leitura imediata que a estruturação do espaço e os “arranjos” dos 

materiais e objectos denotam e sugerem, levando-nos, num primeiro 

momento, a identificar e a aceitar como certo tratar-se de uma tessitura que 

privilegia o livre acesso aos espaços que valoriza uma utilização diferenciada 

e singular pelas crianças, como resposta aos diferentes interesses e desejos, 

verbalizados ou calados, dos participantes; esta leitura, dizíamos, tem que ser 

feita integrando um conjunto de regras de natureza implícita e/ou explícita 

vigentes no JI da Lagoa. 

Detenhamo-nos então no quadro 6, a fim de captarmos a organização 

do espaço no JI da Lagoa, nomeadamente no que concerne aos espaços 

formais existentes/ áreas, às suas funções e às regras de acesso e de utilização 

dos mesmos. 
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Quadro 6 
Organização do espaço45 

Espaços formais, funções e regras de acesso e de utilização 
 

Espaços Área plástica Área 
biblioteca 

Área dos 
jogos  

Área reuniões Área casinha Área da loja 

Função 
prévia 

Desenhar 
Pintar 
Modelar 
Cortar/ recortar 
Construir 
objectos 

Ver 
Ler 
Contar 
histórias  
Construir 
histórias 
 

Fazer jogos de 
construção e 
de regras 
Brincar com 
carrinhos 
 

Reunir o grande 
grupo 
Conversar 
Apresentar as 
surpresas 
 
 

Desenvolver 
papéis 
familiares 
Realizar 
actividades 
domésticas 

Comprar 
Vender 
 

Outras 
funções 

Local onde se 
realizam outras 
actividades 
colectivas: 
Lanche 
Comemoração 
de aniversários 
Actividades de 
culinária 

  Local do 
médico/ 
“hospital” 
Local onde se 
fazem jogos de 
psicomotricidad
e 
Dança 
Canto e audição 
de música 

  

Regras de 
acesso e de 
utilização 

1 criança em 
cada cadeira 
Partilhar 
materiais  
Arrumar os 
trabalhos 
realizados 
 
Arrumar os 
materiais 
utilizados no(s) 
respectivo(s) 
local(ais) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 crianças de 
cada vez nos 
jogos de mesa 
6 crianças nos 
jogos de 
construção 
 
 
 
 
 

Todas as 
crianças com 
braços e pernas 
cruzadas (no 
momento de 
reunião)  
2 crianças de 
cada vez no 
médico 
 
 
 
 

4 crianças de 
cada vez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 criança 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como se pode observar, estas regras ditam não só o acesso às diferentes 

áreas como também prescrevem comportamentos e anunciam a existência de 

uma ordem social institucional reguladora da vida do grupo de crianças. 

Tomando por referência a área da expressão plástica, local onde, à 

partida, as actividades realizadas requerem maior imobilidade corporal e outra 

atenção (quer pela natureza da tarefa – recortar seguindo uma linha, pintar 

respeitando os contornos – quer pelas características dos objectos 

manipulados – tesouras), constatámos a existência de um número constante e 

limitado de cadeiras dispostas à volta das diferentes sub áreas (8 na mesa do 

desenho, 8 na mesa do recorte, 4 na modelagem) que fornecem indicações 

precisas quanto ao número máximo de participantes admitidos, em 

                                                 
45 Quadro inspirado em Ferreira, 2002 
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simultâneo, em cada área. A qualquer um dos equipamentos que compõem 

cada uma das subáreas da expressão plástica ou dos jogos de mesa subjaz um 

conjunto de regras de acesso e de acção que, condicionando opções e acções, 

incitam a procura de outras alternativas contribuindo para uma ocupação 

rotativa das crianças pelas diferentes actividades, por via desta rotatividade 

que esta organização supõe. Neste sentido, se o número de cadeiras em cada 

mesa restringe o acesso dos participantes, também os coloca face a uma outra 

regra: a da rotatividade e alternância de actividades, espaços e pares.  

Às regras implícitas no/ao número de cadeiras dispostas à volta de cada 

mesa, associam-se-lhe outras de natureza explícita que ditando e 

condicionando o acesso a cada uma das áreas reforçam as já existentes. 

Inscrevem-se neste âmbito as regras subjacentes ao mapa de actividades46 

cujo preenchimento diário e obrigatório, para além de se constituir num 

dispositivo que reforça as opções e interacções diferenciadas e rotativas, 

impede que cada criança repita a mesma actividade na semana em curso. 

O sistema de regras, a partir das quais se organiza e estrutura a vida no 

JI, não se esgota com as já enunciadas. Para além daquela forma de 

organização e controlo da vida do grupo, das opções individuais e colectivas, 

há ainda a assinalar a colocação de símbolos num quadro pendurado junto de 

cada área de actividade47 que, ajudando a criança a perceber se aquela área 

está livre ou ocupada, impede a entrada de outras crianças que não tenham aí 

o respectivo símbolo. Esta forma de organização do grupo configura-se na 

perspectiva adulta como uma forma de auto e heterocontrolo48. 

                                                 
46 Do mapa de actividades constam, na horizontal, os nomes das crianças com os respectivos símbolos e, na 
vertical, as áreas com um desenho alusivo a cada uma. Cada criança tem, por baixo do seu nome e ao lado de 
cada actividade, um rectângulo de papel quadriculado (10x20), onde diariamente, em função da sua opção, 
preenche uma quadrícula, com a mesma cor utilizada para marcarem a presença na semana em vigor.  
Cada criança deve, na intersecção do seu nome/símbolo com a actividade, assinalar uma actividade que ainda 
não tenha realizado nessa semana. 
47 Cada quadro está pensado para receber tantos símbolos quanto o número de crianças previsto, em 
simultâneo para cada área.  
48 Informação recolhida em conversa informal com a educadora. 
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A combinação das regras mencionadas, referentes ao acesso e 

utilização das áreas, integra ainda um conjunto de sistemas de regras mais 

amplo que (i) organizam e ordenam sequências temporais: vestir bibes, 

marcar presenças, reunir, apresentar as surpresas, ir dois a dois (conforme os 

sexos) à casa de banho lavar as mãos, ir buscar a mochila ao cabide, poisar o 

lanche na mesa, pendurar a mochila nas costas da cadeira, lanchar sentado 

arrumar a mochila no cabide, sentar de novo, aguardar a indicação para ir 

escolher a actividade (ii) enunciam condições para poderem brincar - arrumar 

no fim de brincar, partilhar os objectos – (iii) prescrevem modos de estar e de 

ser - sentar com braços e pernas cruzadas - subsidiárias de posturas imóveis 

auto e hetero controladas - quietos calados sempre ocupados – 

comportamentos distanciados dos modos particulares de ser criança. 

Todavia e porque nenhum sistema é perfeito ou controlável, admite-se 

a possibilidade de este sistema de regras poder contribuir significativamente 

para a emergência de novas/outras ordens sociais instituintes por parte das 

crianças, capazes de contornar e afrontar a ordem social instituída, quer 

através do recurso a estratégias de pseudo-aceitação e conformação, quer de 

atitudes mais específicas de confronto. 

Em suma, neste modo de organização dos objectos e materiais no 

espaço, subsidiário de um sistemático hetero controlo adulto/ crianças; 

crianças/ adulto; crianças/ crianças, cada actor, à partida tem plenos poderes 

para decidir o que fazer a partir das observações feitas às/ das dinâmicas em 

curso. Assim, se o adulto pode continuamente supervisionar e acompanhar os 

percursos das crianças pelos espaços e inteirar-se do que sucede no seu 

interior, também as crianças dispõem da possibilidade de seguirem os 

movimentos do adulto e (re)orientarem as suas acções. 

O espaço enquanto estrutura de oportunidades e contexto de 

aprendizagens e de significados poderá favorecer ou dificultar o 

desenvolvimento das actividades instrutivas e o processo de crescimento 
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pessoal. O espaço poderá ser facilitador, ou pelo contrário, limitador, em 

função do nível de congruência relativamente aos objectos e dinâmica geral 

das actividades postas em marcha ou em relação aos métodos educativos que 

caracterizam um estilo de trabalho (cf. Zabalza, 1987:120). 

 

6.4.- Outras rotinas institucionais: as tarefas 

Ao “cenário” institucional adulto que temos vindo a desenhar e que se 

afigura entrelaçado por uma vasta e diversificada gama de regras instituídas e 

pensando na organização social do grupo de crianças, associa-se um conjunto 

de acções que, constituindo e traduzindo outra dimensão da ordem social 

adulta, integra e rotiniza o quotidiano do JI da Lagoa. Inscrevem-se neste 

âmbito um conjunto de rotinas que sob a forma de tarefas diárias foram 

pensadas e prescritas pela educadora e são destinadas à assunção e 

desempenho(s) individual(ais) das crianças, sob a regra: uma em cada dia.  

As tarefas diárias: distribuir o leite; pôr as mesas para o almoço; 

verificar da arrumação da sala; ser “um bocadinho educador/ a” ( ou seja 

chamar para mostrar as surpresas e escolheras actividades, anunciar a hora da 

arrumação, mandar à casa de banho; organizar o grupo para o refeitório), 

encontrando-se apresentadas e enunciadas num mapa de dupla entrada49, 

afixado num lugar visível e ao alcance das crianças, proporcionam leituras, 

análises e interpretações sucessivas, o que permite aos actores sociais 

informar e informar-se antecipadamente, sobre quem é que vai e quando vai 

desenvolver as acções anunciadas no mapa, bem como (re)contextualizar os 

princípios e imperativos que lhe estão associados.  

As tarefas prescritas e adstritas às crianças inserem-se nas rotinas 

constitutivas do substrato que nutre e renova a “ritualidade” (Picard, 1995) 

                                                 
49 Deste mapa constam na horizontal as seguintes tarefas: distribuir o leite, pôr as mesas para o almoço, ser o 
“inspector Gager”, (responsável pela verificação da arrumação da sala); ser “um bocadinho educador/a”, (ou 
seja chamar para mostrar as surpresas e escolheras actividades, anunciar a hora da arrumação, mandar à casa 
de banho; organizar o grupo para o refeitório). Na coluna vertical constam os nomes de todas as crianças. 
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inerente e indissociável às interacções sociais. Pois, como refere o autor, “não 

há interacção social sem o mínimo de ritualidade (…) ela desempenha um 

papel fundamental na codificação da comunicação, de regulamentação de 

trocas e de conciliação de exigências contraditórias, inerentes à vida social 

(contacto e distância, reciprocidade e hierarquia, autonomia e partilha…)” 

(ibid.:133). 

O sistema de mensagens implícito ao mapa de tarefas diárias engloba e 

difunde um conjunto de orientações que, deixando a descoberto, de forma 

clara e inequívoca, a rotatividade das crianças, explícita e recorda as 

atribuições que são acometidas aos seus destinatários. Mas, de igual modo, 

embora de forma implícita, deixa subentendido um conjunto de princípios 

subjacentes à relação entre crianças em que a criança responsável pelas 

tarefas ora se assume ao serviço colectivo: (i) distribuir o leite por todos; pôr 

as mesas para o almoço;(ii) ora controla e vigia o colectivo: ser o “inspector 

Gager” - responsável pela verificação da arrumação da sala – e ser “um 

bocadinho educador/a: chamar para mostrar as surpresas e escolher as 

actividades, anunciar a hora da arrumação, mandar à casa de banho; organizar 

o grupo para o refeitório. 

Por conseguinte, o conjunto de acções que diariamente é endereçado a 

uma única criança é revelador do modo e processos mobilizados pela 

educadora para as envolver e integrar na ordem instituída e para as co-

responsabilizar pelas dinâmicas de alguns momentos centrais da vida do JI, 

como sejam: o momento da apresentação das surpresas; o momento das 

opções pelas actividades e da arrumação. Ora, considerando que o momento 

das opções pelas actividades e da arrumação subentendem preocupações 

adultas com a regulação e manutenção de uma determinada ordem, a questão 

que se coloca é a da delegação e cumprimento de interesses adultos 

recorrendo à acção das crianças. Ou seja, nestas tarefas, a educadora, por via 

de uma aparente co-responsabilização e co-participação das crianças, parece 
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afinal fazer delas um recurso útil e eficaz à prossecução dos seus próprios 

interesses. 

Nesta medida, as desiguais posições que as crianças ocupam e 

assumem no JI e os papéis desenvolvidos, decorrentes das finalidades da 

ordem social instituída, viabilizam a emergência de distintos tipos de 

interacção, entre os vários e diversos actores em presença, possibilitam a 

afirmação de si e do poder que lhes é imputado, e participam na construção 

das suas identidades no grupo de pares. 

Espera-se da co-responsabilização das crianças na ordem institucional 

do JI da Lagoa, extensível à gestão do tempo e às intervenções do grupo de 

pares, a tomada de decisões relativamente às adesões, conformidades ou 

resistências dos pares face ao cumprimento e respeito pelas diferentes tarefas 

da ordem institucional. Estes processos, teoricamente norteados por princípios 

de vida co-partilhada e democrática, atribuem, diária e individualmente, um 

lugar de destaque a uma criança – à das tarefas – a quem é autorizado, 

reconhecido e legitimado pelo o adulto, o poder e exercício do mesmo junto 

do grupo de pares, ao mesmo tempo que, simbolicamente, a figura da 

educadora parece esvaziar-se de poder.  

Nesta medida, a criança a quem cabe a tarefa de ser o/a das tarefas é 

chamada a assumir a liderança do grupo, nos momentos de apresentação das 

surpresas e opção das actividades, devendo decidir “o que fazer e como 

fazer”, ainda que tendo como pano de fundo as regras instituídas. Isto 

significa que no desempenho do seu papel o das tarefas está, à partida, numa 

posição de maior poder do que qualquer outra criança.50 Ser o/ a das tarefas 

permite ascender e ocupar um lugar que, não sendo o do adulto, é distinto do 

das outras crianças e, sendo uma criança, difere do lugar ocupado pelos pares 

em presença. Assim, emergem simultaneamente diferentes tipos de interacção 

vertical: (i) as interacções que ocorrem entre a educadora e o grupo de 
                                                 
50 No entanto, este poder apenas é exercido momentânea e temporariamente, ou seja, enquanto executa as 
tarefas da sua responsabilidade e apenas no dia em que chega a sua vez.  
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crianças; (ii) as interacções entre a educadora e o/ a das tarefas e (iii) as 

interacções que têm lugar entre o/ a das tarefas e as outras crianças.  

De acordo com Vasquez-Bronfman e Martinez (1996), as interacções 

verticais caracterizam-se pelo facto de serem desenvolvidas em público; de 

serem expressas através da linguagem, de se desenvolverem em simultâneo 

com as interacções horizontais que emergem entre pares. Na acepção das 

autoras, as relações de poder entre adultos e crianças, caracterizadas pelo seu 

aspecto assimétrico, situam uns e outros em posições dissemelhantes e 

dissipam dúvidas relativas a quem é quem e a quem faz o quê. Numa 

interacção do tipo vertical, “as crianças surgem desprovidas de poder face aos 

adultos” (Vasquez-Bronfman; Martinez, 1996:117), numa posição de 

submissão à instituição que o adulto representa, “numa posição de aceitação 

do seu não saber (…) e de não contestação da autoridade” (ibid.:83). Por 

contraponto às interacções verticais, as interacções entre pares, são mais 

simétricas e, por isso, “horizontais” e ocorrem em simultâneo com as 

interacções “verticais”. 
 

6.5.- Síntese e balanço: uma ordem adultocêntrica e etnocêntrica? 

É agora o momento de se fazer uma síntese que vá ao encontro de 

algumas das ideias centrais inerentes à problemática da ordem social adulta do 

JI da Lagoa. 

Consideramos que, independentemente do modo de trabalho pedagógico 

assumido pelo adulto educadora, a organização prévia do espaço constitui uma 

das primeiras formas de intervenção educativa num dado contexto de educação 

formal, uma forma de explicitação da racionalidade educativa e dos 

pressupostos implícitos na acção pedagógica. 

A organização do espaço/tempo, bem como o leque de actividades, 

rotinas e tarefas propostas, pensadas a partir de um conhecimento básico e 

inicial relativo a cada criança e ao conjunto das mesmas, deve ser 
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perspectivado no reconhecimento da sua importância enquanto modo de 

integração das crianças num contexto que lhes é estranho, como garante de 

ofertas colectivas generalizáveis e potencialmente capazes de propiciarem 

apropriações e utilizações individuais e colectivas mas diferenciadas.  

Partindo do pressuposto de que os interesses individuais e colectivos dos 

actores em presença são construídos e reconstruídos no tempo e no espaço, e 

na interacção com os adultos e o grupo de pares, a organização primeira do JI 

afigura-se como algo mutável e susceptível de, ao longo do tempo, sofrer 

reestruturações várias, integrando as diferentes propostas e pontos de vista de 

adultos e crianças. Nesta medida, os “rostos” que a sala de actividades vai 

adquirindo e mostrando, espelham (ou devem espelhar) o resultado de uma 

articulação de interesses que traduzem uma intencionalidade educativa 

empenhada na criação de um ambiente educativo propiciador de experiências 

diversificadas, do exercício da autonomia das crianças e da sua integração 

social.  

Uma racionalidade educativa norteada por princípios desta natureza, ao 

invés de “enquadrar” as crianças num “formato” rígido e inflexível, propicia a 

construção dos diferentes projectos de vida, valoriza e promove espaços para a 

construção de cidadanias, para o exercício de democracias participativas, 

encoraja a criança a intervir no seu próprio processo de construção e de 

formação pessoal e social. Insere-se neste pressuposto uma organização do 

espaço previamente realizada pela educadora em que “em nome da criança” 

procura criar um contexto favorável à expressão dos seus interesses: tal é o 

caso da organização aberta do espaço, da diversidade e disposição dos 

materiais e das diferentes propostas de actividades. Deste modo, inferem-se 

como valores da ordem institucional adulta a promoção de um espaço 

facilitador das interacções entre as crianças, entre os espaços e materiais 

favorecendo a sua expressão da actividade lúdica e a acção colectiva.  
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Como tal, pode afirmar-se que, à partida, a ordem institucional adulta 

radica nos valores da liberdade de escolha e decisão, na realização do interesse 

individual e colectivo, na partilha e negociação. Neste sentido, a ordem social 

adulta tem como pano de fundo contornos característicos das ditas pedagogias 

invisíveis, traduzidas por  

 
 “uma hierarquia implícita, regras de sequências implícitas 
múltiplos e difusos” na qual o educador “cria o contexto que a 
criança irá recriar e explorar, tendo a criança aparentemente 
largos poderes sobre o que selecciona e como o estrutura, bem 
como sobre a escala de tempo das suas actividades, movimentos 
e relações sociais” (Domingos et al., 1985:184).  
 
 

Todavia, quando se toma em consideração as regras subjacentes à 

organização do espaço no JI damo-nos conta que, aos interesses em prole da 

criança, subjazem interesses adultos que importa considerar. Inscrevem-se 

neste âmbito, o caso paradigmático das regras de acesso aos espaços cujas 

limitações, ainda que em nome de uma maior funcionalidade e de garante de 

acesso às actividades e aos materiais por parte de todas as crianças garantindo-

lhes iguais oportunidades, denota uma estratégia da educadora para, ao 

controlar os pequenos grupos, controlar o grupo e assim assegurar e manter a 

paz e a ordem social no JI. Nesta sequência, subjazem às regras de acesso e 

aos princípios de rotatividade interesses adultos que se tornam explícitos, 

nomeadamente, no caso da tarefa diária de que a opção pelas actividades é 

exemplar. Neste caso, não se trata apenas das crianças fazerem livremente a 

sua opção, trata-se sobretudo de controlar essas opções e vigiar o seu 

cumprimento. 

Acresce a esta dimensão do controlo e vigilância adultos como forma de 

garantir a ordem social do JI, o controlo mais subtil, mas porventura mais 

eficaz, que a educadora faz da duração do tempo destinado às diferentes 

rotinas de actividades. Tal é o caso, como já se referiu anteriormente, da 

desigual distribuição do tempos para brincar (interesses da criança) 



A Experiência da Criança Cigana no Jardim de Infância 

118 

relativamente aos interesses adultos que perpassam nos momentos de reunião 

colectiva sucessivamente desdobrados na marcação das presenças (controlo 

da assiduidade), momento de reunião que é liderado pela educadora; o 

momento da apresentação das surpresas em que o controlo adulto surge 

expresso nas regras “braços e pernas cruzadas” que dão corpo ao lema quietos 

e calados. O poder de tal regra e “violência simbólica” (Bourdieu e Passeron, 

1978) a ela associada infere-se a partir dos tempos de duração do momento da 

apresentação das surpresas.   

Com efeito, ao analisarmos detalhadamente a distribuição das rotinas 

no quotidiano do JI da Lagoa, captámos uma racionalidade pedagógica que 

concede a primazia temporal à reunião de grande grupo (cf. quadro 5). Nesta 

ordem institucional, o tempo de livre iniciativa das crianças, quando 

comparados com outros tempos, totaliza uma pequena parcela do horário 

lectivo do JI da Lagoa, estando ainda constantemente sujeito a ser diminuído 

uma vez que é regularmente ocupado por actividades propostas pelo adulto51. 

Por tudo o que foi dito e apesar de ser possível captar aspectos da 

organização do espaço e do tempo em que a criança tem plenos poderes, 

questiona-se os seus efeitos práticos, na medida em que em última análise os 

arbitrários adultos parecem assumir um peso e relevância considerável. Tal 

significa haver fortes indícios de estarmos perante uma ordem institucional 

adultocêntrica. 

Acresce a esta ordem adultocêntrica a sua consideração como 

etnocêntrica. Esta perspectiva assenta no pressuposto de que os recursos 

culturais, materiais e simbólicos disponíveis no JI da Lagoa denotam valores e 

princípios que subscrevem os valores das classes médias urbanas. Estes, 

[recursos] ao imporem-se como referente dominante, sobretudo para as 

crianças ciganas, impõem um conjunto de valores e princípios valorizados na 

cultura não cigana. Exemplo disso é o reflectido em toda a organização do 

                                                 
51 Todas as semanas tem lugar a culinária no tempo que está decidido ser da livre iniciativa das crianças. 
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espaço, em particular na diversidade de objectos que remetem para as questões 

do elevado consumo e o tipo de objectos que pela sua função e valor 

económico são representativos das práticas sociais de determinados grupos 

sociais – máquina de lavar roupa52; e são ainda os valores estéticos visíveis, 

nomeadamente, numa jarra com flores que é colocada no centro da mesa da 

cozinha, na combinação dos padrões do tecido da toalha de mesa com os do 

revestimento dos bancos da cozinha53.  

A organização do tempo é um outro aspecto reforçador do entendimento 

de uma ordem etnocêntrica. Analisando o quadro 5 percebemos toda uma 

sequência compartimentada do tempo que se encontra mais próxima do que 

em regra é praticado pelas famílias da classe média urbana. Com efeito as 

diferentes regras que orientam os estilos de vida das crianças ciganas e não 

ciganas são assinaláveis. As crianças não ciganas, desde que nascem, têm 

horários para as refeições, para o controlo dos esfíncteres, para deitar e 

levantar; o mesmo não sucede com as crianças ciganas: “o horário das [suas] 

refeições e dos períodos de sono são muito flexíveis” (San Román cit. 

Montenegro, 2003: 88), não existem horários rígidos, as crianças ciganas 

comem quando têm [o que comer], e dormem quando têm sono. A forma de 

organização temporal e a “disciplina” feita pela ordem institucional do JI da 

Lagoa distancia-se do que normalmente as comunidades ciganas praticam e 

incutem às suas crianças desde o nascimento. Como refere Cortesão (1995) as 

crianças ciganas têm grande liberdade de movimentos, exercem actividades 

                                                 
52 No caso das crianças ciganas ao nível das suas brincadeiras foi visível um hiato entre este tipo de 
equipamentos e a “reprodução interpretativa” que as crianças faziam dos seus contextos de vida: as crianças 
lavavam a roupa em bacias; usavam a banheira para guardar as roupas. A higiene da loiças da cozinha e 
panelas era feita no chão sem recorrerem à banca existente na cozinha.   
53 Admitindo a possibilidade de estarmos a fazer juízos etnocêntricos, importa sublinhar que nas leituras 
feitas acerca da cultura cigana não se encontrou referência explicita à organização do espaço e ao tipo de 
mobiliário e materiais usados. O único elemento de que se dispõe em termos de referência da cultura cigana 
decorre da observação efectuada pela investigadora aquando de algumas visitas que fez a duas casas de 
crianças ciganas pertencentes a famílias com descendência directa do patriarca. Do que foi observado nestas 
casas em termos da organização do espaço – da sala e cozinha -  é de assinalar na sala: a existência de 
espaços amplos com pouco mobiliário, um rádio e uma viola. Na cozinha podia ver-se um fogão a gás e uma 
mesa com alguns bancos. 
Aquando destas visitas observámos um grupo de mulheres ciganas que no exterior lavavam as panelas e 
loiças em bacias. 
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não controladas pelos adultos. Assim, o JI ao fazer uma certa disciplinação do 

tempo e de movimentos, quando solicita que as crianças entrem à hora durante 

os dias da semana, quando decide que respeitem as férias, feriados e 

domingos, que se sentem e permaneçam sentadas a realizarem determinadas 

actividades, exerce de algum modo uma espécie de violência simbólica sobre 

as crianças em especial sobre as crianças ciganas (cf. ibid.:33).  

O JI organiza um quotidiano e um conjunto de “ofertas pedagógicas 

concebidas e desenvolvidas, especialmente para uma população de crianças 

brancas da classe média, do meio urbano e de confissão católica” (ibid.:29, 

30), parecendo estar pouco atento aos valores e à cultura cigana. Face a este 

“cenário” e como evidencia Enguita “os ciganos têm-se vistos enquadrados 

numa escola feita por e para a etnia dominante” (ibid.1996:19). 

 

Por conseguinte, no JI da Lagoa, co-existe aos princípios das pedagogias 

invisíveis uma pedagogia visível e explicita que prescreve de maneira 

normativa e precisa os modos de ser, estar e fazer dos actores sociais cujos 

princípios adultocêntricos e etnocêntricos parecem pôr entre parêntesis os 

interesses das crianças, sobretudo os interesses das crianças de etnia cigana. 

Contudo, nesta oscilante mescla de princípios e valores pedagógicos em que o 

dia a dia se tece e adquire consistência e que teimosamente parece emergir 

norteado por uma sucessão de eventos, de pequenas acções, prescritas de 

maneira precisa, levando os sujeitos a agir e a repetirem gestos e actos numa 

sequência de procedimentos que não lhes pertencem nem está sob o seu 

domínio, é importante sublinhar que as crianças recriam os seus próprios 

modos de apropriação, as suas próprias maneiras de praticar (cf.Barbosa, 

2000:96), de ser e de estar. 

Com efeito, é importante sublinhar que as crianças são actores sociais e, 

por tal motivo, agem afrontando o instituído, afirmando-se como actores 

sociais activos e de pleno direito. Assim, importa atentar à potencial 
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resistência oferecida pelas crianças à ordem social adulto, uma vez que pode 

constituir-se num importante desafio à construção de um outro conhecimento 

da criança, na medida em que esse conhecimento, segundo Ribeiro (2002:21) é 

construído: “a partir da resistência que a realidade lhe oferece, pela 

necessidade de resolver os conflitos cognitivos resultantes do desfasamento 

entre as expectativas que têm e os resultados que obtêm das suas actividades”.  

Admite-se então que a ordem social do JI da Lagoa pode favorecer a 

emergência de processos de construção de ordens instituintes pelas crianças, 

dado que as relações estabelecidas nem sempre são de conformismo nem de 

aceitação. 

 

Analisar as relações da ordem social do JI/ crianças, é o que nos 

propomos fazer de seguida no âmbito da reflexão feita a propósito de algumas 

das actividades do quotidiano. 
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IV – Entre a ordem social adulta e a ordem social das crianças: a 
construção de um espaço colectivo? 

 
1. - As reuniões de grande grupo sob a égide da educadora 

Um dos momentos de maior dimensão, porque mais distendido no 

tempo e com assento diário e obrigatório no quotidiano do JI da Lagoa, é a 

designada reunião de grande grupo, cujo acontecer tem lugar nos inícios e 

fins da manhã e da tarde. No entanto, é no período da manhã que, do ponto de 

vista temporal, o momento de reunião adquire maior expressão, tanto mais 

que ocorre invariavelmente das 9h às 11h, sendo interrompido para o lanche 

durante sensivelmente 15m. 

Este momento, que agrega todas as crianças num mesmo espaço 

/tempo, configura-se num ritual de entrada no JI que assinala e traduz a 

(re)abertura da “cena” (Goffman,1993) quotidiana e colectiva e o desenrolar 

das interacções sociais que ocorrem entre os vários actores presentes no JI da 

Lagoa. O momento de reunião, enquanto ritual de entrada, é intersectado por 

rituais de confirmação (Picard, 1995) de identidades e de imagens de si ao 

longo do desenvolvimento das acções que acontecem no momento referido. 

Ilustrativo deste ritual é a apresentação das surpresas que as crianças trazem 

diariamente para o JI com o objectivo de as “exibirem” ao grupo de pares e 

aos adultos, exibição a que adiante aludiremos. 

A vida no JI flui embrenhada em rituais, renova-se e (re)inicia-se com a 

realização de acções sequenciadas e diferenciadas no tempo/ espaço, 

constitutivas do novo/ outro agora que ali se (re)começa. Assim, o momento 

de reunião de grande grupo, é antecedido por um ritual de acesso em que as 

crianças antes de entrarem na sala colocam os haveres trazidos de casa 

(mochilas com os lanches e agasalhos) nos respectivos cabides e vestem os 

bibes de cor e modelo únicos, que lhes conferem uma identidade colectiva: 

fazer parte do grupo de crianças que frequentam o JI da Lagoa. 
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Todavia, o uniforme, ao conferir uma identidade colectiva, uniformiza 

simbolicamente as diferenças existentes, criando uma imagem de 

homogeneidade artificial entre todas as crianças, ocultando o que é singular e 

específico em cada um dos subgrupos. O uniforme, ainda que pensado para 

proteger o vestuário, impede que cada criança mostre aspectos peculiares da 

sua condição social e económica. 

A actividade rotineira, caracterizada pelo pendurar das mochilas nos 

cabides e pelo vestir do bibe, efectuada com o apoio das mães ou do grupo de 

pares, prepara a entrada das crianças na sala e assinala a separação dos seus 

contextos familiares, a passagem para um contexto institucional, e a sua 

agregação no corpo colectivo – o grupo (Segalen, 2000). Este ritual é 

indissociável da separação do estatuto de filho/a e da assunção da condição de 

um novo estatuto - de criança/ aluno -, do momento em que ocorre a 

transferência de tutelas: da tutela da família para a da educadora.  

O ritual de acesso precedido pelo ritual de saudação faz-se sentir no 

momento de entrada comummente denominado de “acolhimento” em que 

têm lugar saudações mútuas: “ – olá professorita!”54; ou “bom dia 

Micaela!”55; “bom dia! vem cá dar-nos um beijinho!”56 –, e se (re)iniciam os 

contactos e interacções, se acciona a (re)construção de processos relacionais 

mútuos. Este momento integra e testemunha conversas várias entre adultos 

/crianças; crianças/ crianças enquanto aguardam a chegada de outras crianças, 

e se procura obter as atenções da educadora, sentando-se junto dela, narrando-

lhe episódios vividos ou presenciados noutros contextos. 

 

• Marcar a presença e estar sentado em roda  

Este ritual de entrada, no momento de reunião, firma-se e afirma-se 

com a intervenção da educadora junto do grupo de crianças pela tomada da 

                                                 
54 In registo 22 de Janeiro 2002. 
55 In registo 22 de janeiro 2002. 
56In registo 14 de Janeiro 2002. 
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palavra para gerir as intervenções simultâneas e sobrepostas das crianças, 

tentando atribuir-lhes sentido e torná-las tema de conversa do grupo, e apelar 

ao cumprimento de regras implícitas e/ou explícitas como sejam: pôr o dedo 

no ar para pedir a palavra, falar um de cada vez, estar atento ao que os outros 

dizem, não bater, não empurrar, não se deitar nas almofadas, não cuspir para o 

chão. 

A tomada da palavra pela educadora, no momento de reunião, insere-se 

num conjunto de acções mais amplo que visam apresentar e introduzir novos 

objectos e materiais, indicar as suas funções e regras de utilização, avaliar 

procedimentos e desempenhos vividos e observados em situações anteriores; 

desenvolver actividades colectivas: narrar histórias, falar dos cuidados de 

higiene e das normas de segurança. 

O carácter ritual do momento de reunião é também visível na assunção 

de comportamentos colectivos – marcar a presença, sentar lado a lado 

(crianças e adultos) com braços e pernas cruzados – na constante alusão à 

ordem social instituída, no apelo à adopção de comportamentos de 

conformidade por parte das crianças. 

Embora esta ordem instituída se estruture em princípios de aceitação e 

de conformidade, tal não significa que as crianças assumam atitudes de 

passividade e de conformação. Apesar de se registarem relações de adesão à 

ordem institucional por parte das crianças de etnia cigana e das crianças não 

ciganas, como pretendem ilustrar as transcrições que se seguem: 
 

“(…) Gaspar, após a marcação da presença, levanta-se e vai arrumar o marcador no 

local convencionado para o efeito. Volta para junto das outras crianças e senta-se 

com braços e pernas cruzados (…). Instante depois, a Cris detém-se à porta 

espreitando (…) Cris, entra vagarosamente, na sala arrastando os pés. Depois, a 

pedido da educadora, cumprimenta os adultos da sala com um beijo e, em seguida, 

vai marcar a presença e senta-se com braços e pernas cruzadas (…)” (14 de Janeiro 

2002) 
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“(…) As crianças, à medida que vão chegando, dirigem-se à área/ canto de 

reunião marcam a presença e sentam-se com braços e pernas cruzadas (…)” (22 

de Janeiro 2002) 

 

Assiste-se também, e com maior incidência por parte das crianças de 

etnia cigana, a comportamentos inversos aos preconizados pela/na ordem 

social instituída no JI da Lagoa. O excerto que se apresenta exemplifica a 

existência de relações tendentes à subversão da ordem.  
 

 “(…) Na manta, Maria tira as “tamancas” dos pés enfia-as nas mãos e começa a 

bate-las fortemente uma na outra fazendo ruído. Calça-se e deita-se de costas nos 

bancos. Senta-se e descalça-se de novo. Puxa os collans até ao joelho. Deita-se de 

barriga para baixo. Cris bate-lhe na mão e diz-lhe que pare quieta […] 

Todas as crianças estão sentadas e reunidas na manta. Maria, Vânia e Suzy estão 

deitadas de costas (…) Tina dá a mão à Maria e as duas meninas baloiçam os 

braços. Depois largam as mãos deitam-se de costas. Levantam as pernas no ar. 

(…)” (26 de Fevereiro 2002) 

 

“(…) Gaspar, sentado entre o Carlitos e a Amália, inclina a cabeça para trás e 

sopra emitindo um imperceptível assobio. Ensaia sopros sucessivos. Por fim, o 

assobio faz-se ouvir nitidamente. Gaspar sorri, deita-se de costas. Amália dá-lhe 

com o cotovelo na barriga. Gaspar sopra-lhe para a cara produzindo um sonoro 

assobio (…)” (26 de Fevereiro 2002) 

 

“(…) Todas as crianças estão sentadas e reunidas na manta. Maria, Vânia e Suzy 

estão deitadas de costas (…) Gaspar e Suzy põem-se de joelhos. Vânia espreguiça-

se e deita-se nos bancos” (5 de Março 2002) 

 “(…) Cris e Maria rebolam no chão (…)” (12 de Março 2002)  

 

Também se constatam outras formas de ser e de estar, que vão desde o 

levantarem-se do local de reunião e passearem-se pela sala, ao mexerem no (e 

ajustarem o) calçado e vestuário, ao mudarem sucessivamente de posição. O 

cumprimento da ordem social – que é estar quieto e calado – sobretudo para 
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as crianças da cultura cigana parece denotar as suas reais dificuldades em se 

conformarem passivamente pelo que os seus comportamentos à luz da cultura 

institucional adulta não cigana, são frequentemente entendidos como 

comportamentos de transgressão. Por esta via, fica subentendido o carácter de 

violência simbólica que se avoluma para estas crianças. As crianças não se 

limitam a reproduzir o que lhes é pedido, mas reinterpretam de forma activa 

essa ordem social e, ao fazê-lo, reinventam e constroem outras ordens 

resultante das relações de conformidade e de transgressão. 

 

2. - As reuniões de grande grupo sob a égide das crianças 

• O/a das tarefas 

A manifesta existência de um conjunto rituais que subjazem e 

atravessam o momento de reunião de grupo é incrementada por acções 

rotineiras que diariamente emergem no início da manhã, organizando a 

“quotidianeidade” (Barbosa, 2000) dos actores sociais. Situam-se neste 

âmbito uma pergunta feita e repetida dia a dia “ – Quem é hoje o/a das 

tarefas?”57, a mudança de lugar do/ a das tarefas58, e o seu desempenho 

efectivo junto do grupo de pares e a apresentação das surpresas. 

A formulação da questão desemboca na subida ao “trono” do/ a das 

tarefas, isto é, na passagem da almofada para a cadeira, e na sua elevação de 

posição e de estatuto face ao grupo de pares. Sugere o tom e o mote para a 

transferência do poder da educadora para uma criança, momento em que a 

figura da educadora se desloca para a penumbra e ocorre o destaque e 

separação do/a das tarefas dos restantes participantes. 

Nesta situação, o/ a das tarefas, sendo uma criança, dispõe de uma 

posição privilegiada junto do grupo de pares, dada a posição hierárquica que 

passa a deter no mesmo pode-lhe possibilitar a construção de um lugar social 

                                                 
57 In registo 14 de Janeiro 2002. 
58 O/ a das tarefas, no momento de desempenhar o seu papel, abandona o lugar junto às outras crianças e 
senta-se numa cadeira afastado do grupo de pares. 
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no grupo. Esta viragem significa então a constatação de existência de 

interacções verticais entre o/a das tarefas e as outras crianças. Todavia, para 

o/ a das tarefas, pelo facto de estar sujeito ao princípio rotativo inscrito na 

prescrição das tarefas que define papéis, atribui e retira poderes 

alternadamente às crianças, estar hoje numa posição de poder face ao grupo 

de pares significa estar amanhã (e nos dias subsequentes) numa posição de 

submissão face ao par para quem a responsabilidade e o poder transitam.  

O desempenho do papel do/a das tarefas enceta-se no momento da 

apresentação das surpresas. É esta “personagem” (Goffman, 1993) que, sob a 

égide da ordem institucional, determina quem é a primeira criança a 

apresentar a sua surpresa e quais as crianças seguintes, sendo constatado aqui 

a reprodução pelas crianças da regra adulta “chamar em primeiro lugar quem 

estiver sentado com pernas e braços cruzados”. 

Como poderemos ver de seguida, ser o/a das tarefas nem sempre 

significa um mero e passivo ajuste à ordem social, criada e imputada pelo 

adulto, nem a aplicação e concretização da mesma. “As crianças realizam 

processos de significação e estabelecem modos de monitorização da acção 

que são específicos e genuínos” (Sarmento, 2002:11), (re)constroem e 

atribuem (re)significações ao que delas é esperado, aos comportamentos dos 

seus pares bem como às acções em curso, isto é: as crianças geram as próprias 

apropriações e os seus modos de fazer, revelando-se participantes activos na 

construção dos “seus mundos sociais” (Corsaro, 1985). Adquire centralidade 

aqui a noção de “ajustamentos secundários” que, na acepção de Goffman, são 

“entendidos como qualquer arranjo habitual pelo qual um membro de uma 

organização emprega meios proibidos ou consegue fins também não 

autorizados ou proibidos ou ambos, e assim gerando as assunções da 

organização no que toca ao que ele deve fazer e conseguir e daí o que ele deve 

ser” (Goffman, cit., Corsaro, 1985:254). 
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• O momento das surpresas 

A chamada para a actividade é antecedida e acompanhada por discursos 

alusivos ao momento que se avizinha e se vive, onde abundam constantes 

apelos à adopção de comportamentos de conformidade quer pelas crianças 

não ciganas como pelas crianças ciganas: 

 
“(…) Guida (menina não cigana) senta-se na cadeira e manda calar dizendo: 

- Vou chamar para as surpresas… todos caladinhos…pernas cruzadas! 

Suzy sorri para a Guida.  

Guida diz: - Vá pernas e braços cruzados! Vou chamar para as surpresas.(…) 

Como as crianças continuam a brincar e a conversar umas com as outras, Guida 

insiste de novo: - Vá, pernas e braços cruzados, senão não chamo p’rás 

surpresas…(…)” (de 26 de Fevereiro 2002) 

 
“(…) Cris (menina cigana) - a das tarefas - senta-se na cadeira e diz enquanto 

“passeia” os olhos pelo grupo de crianças: - Está na hora das surpresa! Só chamo 

quem estivei a portari bem.  

Faz-se silêncio, há um agitar de corpos, um ajeitar de posturas (…)” (15 de 

Janeiro 2002) 

 

Contudo, estar sentado com braços e pernas cruzadas nem sempre se 

constitui no único e decisivo critério que norteará as deliberações do líder. 

Neste processo, jogam também um papel importante o estatuto/o lugar social 

e simbólico que cada criança ocupa no grupo de pares, bem como as 

estratégias várias utilizadas pelas restantes crianças com o intuito de 

influenciarem o poder de decisão do líder do dia: 
 

 “(…) - Chama a eu! Chama a eu - pede o João apontando para si. 

- Ei! ela chama quem ela quer, não é Catarina? Tu chamas quem quiseres – diz o 

Emanuel. 

- Atão chama à voltaaa – propõe a Amália. 

- À volta num dá porque muitos não estão sossegadinhos – diz a Catarina. 
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Os braços e pernas cruzam-se, os olhos fixam-se na Catarina. Emanuel tosse e 

pisca-lhe o olho. Edu levanta a bata e mostra-lhe um boneco estampado na 

camisola. Carlitos, Vânia e Cris apontam para si. (…)” (25 de Janeiro 2002) 

 

“(…) Maria deita a cabeça no colo de Suzy que a empurra dizendo:- Fica quieta 

sinão eli num ti chama….aaa! (…)”  (5 de Março 2002) 

 

As estratégias recorrentes são de diversa ordem e remetem: (i) para a 

explicitação do desejo de prioridade e preferência como forma de recompensa 

do comportamento adequado à situação “ – chama-me, eu estou como deve 

ser”59; (ii) para o reconhecimento e enfatização do poder de decisão do/a líder 

“ – Ei! Ela chama quem ela quiser não é? Tu chamas quem tu quiseres” – diz 

o Emanuel à Catarina60; (iii) para o questionamento da decisão tomada e 

chamada de atenção de si“ – Atão e eu não mi chamaaas?”61 (iv) para a 

denúncia e censura de decisões discriminatórias “- Tu chama sempri a eliis… 

sempri a eliis e a nós não…” – protestam o Gaspar e o Carlitos62.  

Outras vezes as estratégias assumem um carácter mais emotivo e 

assemelham-se a súplicas impacientes “– Oh! Mi chamaaa…mi chamaaa…” 

– pede a Cris ao Zé batendo as palmas63; à construção de alianças “– Tá bem, 

mas dispois deixas eu brincar contigoo!...”64; ou a manipulação/chantagem 

para partilharem a posse de um objecto trazido de casa “– Chama-me, deixo-

te brincar com ele” – diz o Emanuel ao João mostrando-lhe um "tazo" que 

trazia no bolso65; ou assumem a forma de pedidos carinhosos “– Joãozinhooo! 

mira! mira isto…” – diz a Cris mostrando umas folhas de um bloco de notas 

escritas66; apelam ao exercício de critérios de sequencia de chamada mais 

                                                 
59 In registo 9 de Abril 2002. 
60 In registo 25 de Janeiro 2002. 
61 In registo 8 de Março 2002. 
62 In registo 22 de Janeiro 2002. 
63 In registo 5 de Março 2002. 
64 In registo 5 de Fevereiro 2002. 
65 In registo 8 de Março 2002. 
66 Idem. 
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equitativos “- Atão chamaa à voltaaa…” – propõe a Amália67; e/ou se 

configuram estratégias não verbais veladas, pautadas por chamadas de 

atenção de/ para si disfarçadas, como o piscar de olhos, apontar para si, 

chamar a atenção de elementos decorativos do seu vestuário, tossir, bocejar, 

etc.  

O recurso às diversas formas de persuasão do líder, como forma de 

exercício de contra poder, é tão notório por parte das crianças de etnia 

cigana, quanto por parte das crianças não ciganas. Não obstante, nas 

estratégias utilizadas, as crianças não ciganas são as que mais conseguem 

atingir os objectivos pretendidos, uma vez que são sempre chamadas em 

primeiro lugar. Em contrapartida, as crianças de etnia cigana, vêem-se 

preteridas neste processo, dado que, com maior incidência, são chamadas em 

último lugar independentemente do grupo social de pertença do das tarefas.  

Esta situação talvez se deva ao tipo de surpresas trazidas pelas crianças 

(cf. quadro 7). Dentro do subgrupo de crianças de etnia cigana chamadas em 

último lugar, destacam-se ainda as crianças pertencentes às famílias mais 

desfavorecidas. Esta situação ocorre independentemente do/a das tarefas ser 

ou não uma criança de etnia cigana, o que nos leva considerar a possibilidade 

de se tratar de um duplo processo de discriminação intra e inter grupo(s) de 

pares. 

Neste jogo de poderes e contra poderes, o papel do/a das tarefas, ainda 

que alicerçado e pautado nos/pelos ditames da ordem social instituída, emerge 

tendencialmente como um papel activo e dinâmico construído e reconstruído 

através das acções e intervenções individuais e colectivas das crianças que, 

assumindo-se actores de pleno direito, não deixam por mãos alheias aquilo 

que a elas diz respeito.  

 

 

                                                 
67 In registo 25 de Janeiro 2002. 
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• As surpresas 

Dada a rotinização do momento das surpresas e o seu carácter 

obrigatório, de uma maneira geral, as crianças do JI da Lagoa fazem-se 

acompanhar de objectos vários oriundos dos seus contextos familiares que 

transitam entre a casa e o JI.  

Atendendo às características dos objectos observados, podemos 

estabelecer duas grandes categorias: a dos objectos convencionais da cultura 

material infantil não cigana – os brinquedos propriamente ditos – e a de 

outros objectos referenciáveis a outros mundos que não o lúdico, desde 

acessórios para o cabelo, tecidos, embalagens vazias, cadernos escritos, paus, 

a chupetas e pilhas usadas. 

Os objectos que as crianças levam diariamente de casa para o JI da 

Lagoa, com a finalidade de os mostrarem ao grupo de pares para que os 

possam ver e apreciar, não entram de imediato na sala e em simultâneo com 

as crianças, mas são deixados dentro das respectivas mochilas ao abrigo de 

possíveis descobertas e revelações alheias. Confinados ao secretismo das 

mochilas, os objectos, denominados surpresas, aguardam a sua entrada em 

“cena” e a sua exibição aos actores presentes pela mão da criança proprietária. 

Ao deixarem os objectos nas mochilas, as crianças impedem o grupo de 

pares de saber quem traz o quê antes do momento “oficial” da apresentação 

dos mesmos, propiciam a existência de um clima de suspense e expectativa, 

assim estimulando o desejo de desvendar o objecto trazido e de antecipar 

acelerar o início do ritual da apresentação das surpresas. 

A construção social do clima de tensão emocional e curiosidade em 

torno da apresentação das surpresas implica ainda a acção das crianças, que 

discretamente ou de forma aberta e declarada, anunciam previamente aos seus 

pares a existência de objectos para partilharem: “ – hoji trouxi surpresaaa”68, 

chamando assim a atenção sobre si e despertando a curiosidade vizinha pelo 

                                                 
68 In registo 12 de Março 2002. 
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objecto trazido, desvendando a possibilidade de mostrar algo de seu e de a 

partilhar com outros: “ – Logo vais ver a minha surpresa”69. Ao mesmo 

tempo, prenuncia cumplicidades, preferências e alianças que podem ser mais 

ou menos estratégicas no seio de cada um dos grupos étnicos. É de notar o 

caso de uma criança não cigana que, por via das surpresas (insectos variados, 

motorizadas e outros) que conseguia trazer, gerava em torno de si uma 

atracção generalizada por parte de crianças ciganas e não ciganas. 

A partir da sua entrada em “cena”, os objectos, como que num passo de 

mágica, captam de imediato as atenções do grupo de crianças e tornam-se o 

centro de interesse do momento, desencadeando comentários e atitudes 

diferentes de acordo com o tipo de brinquedos trazidos, com a sua quantidade 

e diversidade típico das crianças não ciganas. É no momento em que crianças 

ciganas e não ciganas confrontam os objectos que trazem que temos 

oportunidade de constatar a explicitação de juízos de valor depreciativos e 

etnocêntricos das crianças não ciganas para com as crianças ciganas: 

 
 “(…) A apresentação das surpresas termina com a da Cris, uma bandolete rosa e 

branca que traz na cabeça. Ao vê-la, Emanuel exclama: 

- Isso está tudo sujo! 

- Pois está! Apanhaste isso onde? – pergunta a Catarina. 

Cris não dá qualquer resposta e vai sentar-se. 

- Elaa…elaa… ‘panhou lá ao fundo…lá na lixeiraaaa – diz Maria. 

- É porcaria…as coisas do lixo não são para apanhar – continua a Catarina. 

- E são… e são…e o mê paiii’panha – diz Suzy. 

- A mãei é ca’panha – diz Carlitos (…)”. ( 14 de Janeiro 2002) 

 “(…) Amália mostra páginas soltas de uma revista (…):  

- São chineses! É um livro, tem aqui chineses! Encontrei no lixooo!  

- Isso é porcaria...vós andais sempre a apanhar coisas do lixo... -  diz o Emanuel. 

- Então...no lixo tem coisa...os outro deita coisa ao lixo... - diz a Amália. (…)” (05 

de Fevereiro 2002) 

                                                 
69 In registo 5 de Fevereiro 2002. 
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 “(…) Visti hoji a minha surpresa…aa? – pergunta Carlitos ao Emanuel e ao Edu 

- Grande surpresa! – diz o Emanuel. 

- Também acho…a tua surpresa era um pirilampo todo porco…eu é que trouxe uns 

carrinhos fixes! – diz o Edu. 

- Quando a minha mãeii achari, eu tamém vou trazeri – diz o Carlitos. 

- Ai achar… os carros compram-se! – diz o Emanuel. 

- O Gaspar tamém trouxe uma bolinha… – diz o Carlitos. 

- E já estava muito estragada – diz o Edu. 

- Eli joga muitooo… – diz o Carlitos. 

- É, mas também num lava a bola… – diz o Emanuel (…)  

Mara diz ao Emanuel:  

- Tamém num vês a minha surpresaaa! 

- E eu não me interesso! Tu só trazes coisas feias e sujas! - Diz-lhe o Emanuel. 

(…)” (26 de Fevereiro 2002) 

 

Com efeito, os objectos em situação de amostragem desafiam e 

encorajam diálogos cujo teor, acentuadamente denunciador e avaliativo de 

alguns dos aspectos da cultura étnica cigana, evidencia, notória e claramente, 

um discurso intersectado por juízos de valor negativos e por preconceitos 

vários, ao nível das concepções de higiene e limpeza estado de conservação e 

proveniência. 

Estas interacções verbais trazem à tona um conjunto de preconceitos, 

estereótipos e representações sociais desfavoráveis e “estigmatizantes” 

(Goffman, 1963), vulgarmente associados e atribuídos pelo senso comum não 

cigano ao povo cigano, e dão conta da discrepância de práticas e modos de 

vida que permeiam e caracterizam as culturas dos grupos sociais em presença. 

Neste confronto intercultural, as crianças não ciganas tecem, generosamente, 

comentários depreciativos e desqualificantes relativos ao que as crianças de 

etnia cigana trazem para mostrar: “As tuas coisas estão sujas”70 “é 

                                                 
70 In registo 26 de Fevereiro 2002. 
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porcaria…as coisas do lixo não são para apanhar”71; “Isso é porcaria...vós 

andais sempre a apanhar coisas do lixo”72... “grande surpresa! (que 

trazes)...; só trazeis coisas feias e sujas”73, e não economizam meios de se 

elevarem socialmente no grupo enfatizando o que possuem e trazem: “eu é 

que trouxe uns carrinhos fixes!”; “nunca trazeis coisas novas para 

mostrar”74. A referência subtil e indirecta ao modo como adquirem o que 

mostram: “ai achar…os carros compram-se”, faz sobressair o poder 

económico, social e cultural das suas famílias e acentua a distância étnica 

entre uns e outros. 

 
 “(…) As vossas mães acham sempre coisas! A minha nunca acha nada… – diz o 

Emanuel. 

- Atão…elas achaaa… – diz a Cris 

- Mas às vezes tiram coisas… - diz o Emanuel. 

- A genti não tem, às vezis a genti tira aos outro! – diz a Vânia (…)”, (25 de 

Janeiro 2002) 

 

As críticas, censuras e repreensões patentes nos discursos das crianças 

não ciganas, tecidas aos hábitos das crianças de etnia cigana: “É porcaria…as 

coisas do lixo não são para apanhar…(…); mas às vezes tiram coisas…” 

parecem assentar, em parte, nos princípios e valores tidos como certos pelos 

grupos sociais, económica, social e culturalmente mais favorecidos: limpeza, 

asseio, valor de conservação dos objectos, valores morais e estéticos.  

Trazer coisas estragadas, sujas e apanhadas no lixo, ou tiradas a 

alguém, faz parte do conjunto de expressões mencionadas e sublinhadas pelas 

crianças não ciganas às crianças de etnia cigana, quando apreciam, comparam 

e avaliam o que elas trazem. 

                                                 
71 In registo 14 de Janeiro 2002. 
72 In registo 5 de Fevereiro 2002. 
73 In registo 26 de Fevereiro 2002. 
74 In registo 12 de Março 2002. 
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Questionadas e confrontadas com o estado de conservação e higiene 

dos seus objectos e com a origem dos mesmos, as crianças de etnia cigana ora 

respondem com o silêncio, como sucedeu com a Cris, que ao ser interrogada 

acerca do local onde encontrou a surpresa, não responde verbalmente, indo 

sentar-se; ora, assumem uma atitude activa e responsiva, argumentando e 

justificando o porquê daquela aparência: “Eli joga muitooo…”; ora assumem 

a sua especificidade, não escamoteando os aspectos das suas culturas 

referenciando explicitamente o(s) modo(s) de obtenção do que mostram: “Isto 

fui eu qui ‘contreiii no lixooo…” e os modos de vida das suas famílias: “E 

são… e são…e o mê paiii’panha”, o que é rebatido e reprovado pelas crianças 

não ciganas. 

Relativamente às atitudes que as crianças ciganas manifestam entre si 

face aos objectos trazidos observa-se quer a curiosidade pela sua proveniência 

e a partilha de valores morais, quer a referência e denuncia à forma de 

obtenção dos objectos : 

 
“(…) Maria diz à Tina: 

- A avô foi ao lixo viu uma boneca qui cantava… 

- E óspois ‘panhou-a?- pergunta-lhe a Tina 

Maria faz-lhe sinal afirmativo com a cabeça (…)” (22 de Janeiro 2002) 

 “(…) Amália diz à Mara (que acaba de mostrar um guiso e uma fita para o 

cabelo): 

- Isso era do banho …(…) 

Amália (mostra um caderno pautado escrito) e diz: 

- Isto fui eu qui encontreii no chão… 

- Isso é do Marco - diz a Vânia 

- Encontrei no chãooo - diz a Amália (…)” (26 de Fevereiro 2002 ) 

 

Os confrontos interculturais que emergem das interacções entre pares 

relativas ao tipo de objectos a apresentar e apresentados, ao seu estado de 

conservação e higiene, às modalidades de obtenção dos mesmos, tornados 
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manifestos entre as crianças, extremam e dividem opiniões e posições entre 

crianças não ciganas e crianças ciganas, balizam a aceitação e integração de 

uns vs a exclusão/marginalização de outros no grupo. 

Os “mundos de vida” que é possível adivinhar acerca dos dois 

subgrupos de crianças, justificam e sustentam entendimentos diferentes a 

propósito do que têm como certo ou errado. Os díspares contextos familiares, 

a diversidade de experiências vividas são assinaláveis. Neste sentido, Enguita 

diz que: 

 
“Num plano mais próximo, os grupos ciganos e os outros grupos 

étnicos dificilmente conseguem um entendimento que não seja o 
de coexistirem separados, como se fossem rectas paralelas que 
nunca se juntam porque as diferenças que os distinguem põem 
em questão elementos cruciais das suas respectivas culturas” 
(Enguita, 1996:11).  

 
 

Se, como vimos, os objectos trazidos pelas crianças de etnia cigana 

despertam comentários depreciativos e pejorativos por parte das crianças não 

ciganas, inversamente, os objectos das crianças não ciganas em “cena” 

desencadeiam, nas crianças de etnia cigana, sentimentos de espanto e fascínio 

“Qui belos!; que grácia!”75 e (re)acendem o desejo de os tocarem, 

experimentarem e possuírem, desejo que leva algumas crianças a 

desenvolverem e utilizarem estratégias “refinadas”para os poderem ter na 

mão por mais tempo. É o que faz, por exemplo, o Gaspar (menino de etnia 

cigana) quando o telemóvel do Edu começa a circular no grupo de crianças e 

ele se vai mudando sucessivamente de lugar para junto de outras crianças por 

quem o telemóvel não tenha ainda passado, o que implica uma subversão da 

regra aparentemente consensual da mostragem dos objectos no grupo, de 

acordo com o seu interesse de possuir por mais tempo o objecto.  

                                                 
75 In registo 12 de Março 2002. 
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Mostrados, explicados, tocados, experimentados e avaliados, os 

objectos retornam quase sempre ao lugar de onde saíram – à mochila – ou ao 

corpo da criança (quando as surpresas mostradas são acessórios de adorno que 

a criança traz consigo – anéis, pulseiras, bandolete), ou são entregues à 

educadora quando a sua presença ali está associada à concretização de um 

projecto para o qual tenha sido solicitado a colaboração aos pais. É o que 

acontece com o tecido preto que a mãe de um menino não cigano enviou para 

o JI:   

 
“(…) – A minha surpresa é um pano. Eu trouxe este pano para os bigodes de 

chinês, dá para todos – diz o Emanuel mostrando um pedaço de cetim preto (…)” 

(25 de Janeiro 2002) 

 

ou com a caixa de brilhantes trazidos por uma menina de etnia cigana, para 

caracterizar o personagem escolhido para os festejos de Carnaval: 

 
“(…) – Mara chega com a sua surpresa e, no meio de um grande sorriso diz: 

- É uma caixita cum brilhantis verdis. Trouxi p’ra pintari os menino p’ro 

carnavali, dá p’ra todo (…)” (5 de Fevereiro 2002) 

 

Os usos sociais que as crianças fazem dos objectos trazidos de casa, 

após a sua apresentação ao grupo de pares, são diversos. Embora a prática 

mais comum entre as crianças seja a de guardar os objectos na mochila, por 

vezes, também se observam situações em que o/a proprietário/a, em vez de os 

colocar na mochila, opta por escondê-los na sala para mais tarde poder brincar 

com eles e partilhá-los com quem lhe aprouver. 

Um outro procedimento menos frequente, relativamente aos “usos 

sociais” que as crianças fazem dos objectos, prende-se com a decisão de os 

deixar no JI à disposição e alcance do grupo de pares: 
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 “(…) Edu sai da sala e regressa pouco depois trazendo uma caixa com vários 

insectos. Um a um coloca-os no chão para que todos os vejam. Em seguida 

guarda-os na caixa e diz:  

- Eles vão cá ficar para todos brincarem (…)” (25 de Janeiro 2002) 

 

Esta decisão, e outras que se lhe seguiram, anunciadas e assumidas 

publicamente, não foram, todavia, sinónimo de igual acesso e utilização 

partilhada por todas as crianças. Os objectos deixados no JI, pertença de 

crianças não ciganas, eram vigiados e controlados por elas, impedindo de 

modo decisivo a sua utilização, quer por parte de algumas crianças não 

ciganas quer de etnia cigana. 

O altruísmo inscrito na decisão pública de partilha colectiva dos 

brinquedos individuais pode escamotear o desejo dissimulado da criança em 

questão pretender elevar o seu estatuto junto dos “amigos”, angariar as suas 

graças, adquirir outra visibilidade e protagonismo junto dos pares do grupo de 

pertença.  

A não neutralidade patente na partilha colectiva dos brinquedos 

deixados no JI, aspecto particularmente característico das crianças destas 

faixas etárias, é também indissociável das relações de amizade existentes 

entre as crianças, das identidades heteroatribuídas e das representações sociais 

em presença. Ou seja, os brinquedos que as crianças não ciganas dizem ser 

“para todos brincarem” são partilhados com outras crianças não ciganas de 

quem o “proprietário/a” se considera amigo/a, que são crianças pertencentes 

ao um nível sócio económico mais favorecido.  

 

• “Já viste a minha surpresa?” – “a apresentação de si” 

Com lugar marcado no dia a dia, a rotina da apresentação das 

surpresas está profundamente enraizada no quotidiano do JI da Lagoa e a sua 

continuidade depende do interesse das crianças, uma vez que se alimenta e 
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vive dos objectos trazidos por elas, bem como das interacções que os objectos 

suscitam.  

O momento de reunião, concretamente o ritual da apresentação das 

surpresas é, por excelência, o momento em que cada uma das crianças 

apresentadora(s) das surpresas adquire um lugar de destaque76 junto do grupo 

de crianças, na medida em que apresentar a surpresa implica abandonar a 

“plateia” (Goffman, 1993), subir ao “palco,” mostrar o que traz e mostrar-se. 

Este momento, em que os olhares e atenções se centram e concentram na 

surpresa em si e na criança que a apresenta, configura-se no momento de 

apresentação de si ao grupo de crianças, em que a criança procura dar uma 

imagem valorizada de si e deseja vê-la confirmada pelas crianças presentes 

(cf. Picard, 1995:120). No processo de “apresentação de si” aos outros, a 

“face”, enquanto “valor social positivo que uma pessoa reivindica 

efectivamente através da linha de acção que os outros supõem que ela adoptou 

no decurso de um contacto particular” (Goffman, 1974:9), e enquanto atributo 

socialmente aceite ou recusado, é perceptível e acessível através do que numa 

interacção se vê e dá a ver aos outros. Assim, a “face” expressa-se e capta-se 

pela observação do rosto, cor dos olhos, da pele, dos cabelos, penteados, tipo 

de vestuário e adereços. As particularidades físicas, captáveis pelo olhar e 

intrínsecas ao indivíduo, bem como outros elementos visíveis e presentes na 

interacção, constituem o lado visível do “Eu” que se lê, se dá a ler e se torna 

impossível esconder. A leitura e interpretação feita à “face” do outro permite 

perceber a presença ou ausência de aspectos e detalhes particulares, similares 

ou discrepantes, compará-los e avaliá-los, o que contribui para que todos e 

cada um possam saber quem é quem dentro do grupo e dos sub grupos em 

presença. 

Se a higiene corporal, os penteados, o vestuário, os adereços e calçado, 

o estado de higiene e conservação dos mesmos nos remetem para o campo da 
                                                 
76 A criança que apresenta a sua surpresa senta-se na cadeira, ocupada até então pela criança das tarefas/ o 
líder, e aí procede à amostragem dos objectos trazidos de casa, e/ ou à exibição de peças do seu vestuário. 
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condição económica social e cultural das crianças e respectivas famílias, o 

tipo de surpresas, a diversidade, quantidade, higiene e seu estado de 

conservação constituem também outros indicadores privilegiados das suas 

condições materiais de existência e fornecem dados que jogam um papel 

fulcral na construção do(s) lugar(es) que a criança irá ocupar/ocupa no grupo 

de pares. Acresce ainda dizer que os objectos apresentados ao grupo de 

crianças contribuem para a confirmação do conhecimento sobre o outro ou 

para a (re)construção de novo conhecimento. 

Analisando o quadro que se segue relativamente aos objectos trazidos 

pelas crianças ciganas e não ciganas, o que sobressai como traço diferenciador 

de um e de outro sub grupo é não só a diversidade e quantidade de objectos 

como também o estado de higiene dos mesmos. As crianças não ciganas, 

comparativamente com as crianças de etnia cigana, são as que apresentam 

uma maior diversidade e quantidade de objectos em bom estado de higiene e 

de conservação, sendo que o inverso é visível nas crianças de etnia cigana. 

Considerando os objectos que constam do quadro 7, podemos assinalar 

e distinguir de imediato alguns aspectos comuns e específicos. Ou seja, 

podemos distinguir o que, à partida, os une – o facto de poderem ser 

transformados em brinquedos, independentemente das suas características – e 

o que os separa – pertencerem ou não ao universo comercial do mercado 

convencional dos brinquedos da cultura não cigana. 
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Quadro 7 
Brinquedos e/ ou objectos que transitam entre a casa e o JI 

 
ças não ciganas ças ciganas 

Brinquedos Camião cisterna 
Carros de corrida 
Carros de polícia 
Tractor 
Mota 
Comboio 
Carruagem de comboio  
Boneca Nenuco 
Boneca c/cabelo comprido 
Bonecos vários 
Urso de peluche 
Bolas 
Animais domésticos em plástico 
Insectos em plástico 
Acessórios para as bonecas: pente escova, fita 
para o cabelo, travessão 
Pistola de plástico 
Balões 
"Tazos"  
Brindes de gelado 

Carro 
Boneca 
Bola 
Pirilampo 
Cães em plástico (pêrros) 
Guiso 
 

Outros 
objectos 

Conjunto de canetas de feltro 
Conjunto de lápis de cor 
Lápis de carvão e borracha 
Bloco de notas 
Histórias para colorir 
Livros de histórias infantis 
Cassetes de vídeo 
Prancha de surf 
Binóculos 
Telemóveis 
Mochila 
Carteira 
Pulseira 
Relógio 
Leque 
Bomba de encher balões 
Tecido em cetim 
Lençóis/ casinha 

Folhas de revista 
Caderno pautado escrito 
Folhas soltas de um bloco de notas 
Caixa de brilhantes para o rosto 
Gancho para o cabelo 
Fita para o cabelo 
Bandolete (que traz na cabeça) 
Rolos para o cabelo 
Chupeta usada  
Espelho 
"Baton" 
Frasco de palitos vazio 
Frasco de champô vazio 
Pilhas usadas 
Sombrinha usada/ utilizada na decoração dos sorvetes 
Trela/ corrente 
Pau 
Moedas 

 

Como se pode constatar, no subgrupo das crianças de etnia cigana 

escasseiam os brinquedos convencionais, os brinquedos pensados, produzidos 

e difundidos para as crianças e abundam objectos pertencentes a outros 

mundos que não os da infância não cigana, cujos significados, facilmente 

identificados como material de desperdício, lixo, material usado, nos 

transportam para mundos denotativos de baixo poder económico, mas 

também denotativos de embelezamento pessoal, e reveladores de aspectos 

culturais da etnia cigana (fita, brilhantes etc.). Mundos, onde o recurso à 

reutilização e reinvenção dos objectos se apresenta frequentemente como 

meio capaz de inverter a condição de desapossados de objectos similares aos 
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existentes nos mundos de crianças socialmente mais favorecidas, e lhes 

faculta a experiência de os ter, explorar e de os mostrar aos seus pares. 

À partida, a inexistência de brinquedos não desencoraja nem inviabiliza 

a participação das crianças ciganas na rotina implementada no JI da Lagoa. 

Face ao imperativo: “trazer, diariamente, algo para mostrarem”, as crianças 

ciganas socorrem-se dos mais diversos objectos que abundam e povoam os 

seus contextos de vida. O recurso a paus, pilhas usadas, embalagens vazias de 

vários produtos, folhas de revistas ou cadernos pautados e usados, surge como 

estratégia/ alternativa capaz de, no que concerne à participação no ritual da 

apresentação de surpresas, colocar crianças de etnia cigana e crianças não 

ciganas em pé de igualdade, ainda que essa aparente igualdade seja marcada e 

atravessada pela diversidade/desigualdade que as caracteriza e distingue 

económica, social e etnicamente. 

As surpresas exibidas pelas crianças ciganas e não ciganas propiciam 

inevitavelmente uma constante apresentação e exposição de si aos outros, 

estimulam confrontos e comparações entre os teres e trazeres de uns e de 

outros, o que dá azo à emergência de constrangimentos. 

 

Não obstante o facto de a apresentação das surpresas se constituir num 

constrangimento para os actores sociais em presença, sobretudo para as 

crianças ciganas: desde a questão das posturas que são exigidas ao ter que 

trazer uma surpresa e da incontornável e contínua auto e hetero avaliação a 

que dá lugar, a actividade de apresentação das surpresas insinua-se, no 

momento como libertador do imobilismo, no “passaporte” que permite a 

passagem da imobilidade à mobilidade e em que a consequente autonomia e 

liberdade se tornam mais consistentes e visíveis. 

O acesso de todas as crianças, em simultâneo, a contextos e situações 

que possibilitam e promovem a realização de actividades pautadas por uma 

maior mobilidade, autonomia e liberdade, é conseguido fora do tempo de 
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reunião de grande grupo, tanto mais que é fora deste tempo que as crianças 

podem desenvolver uma vasta gama de actividades no âmbito das expressões 

plástica e lúdica. A decisão pelas actividades é, em parte,77 da 

responsabilidade das crianças.  

O desejo de aceder a outros espaços/ tempos, susceptíveis de facultarem 

desempenhos vários e distintos das acções desenvolvidas no âmbito da 

reunião de grande grupo, impele frequentemente as crianças ciganas e não 

ciganas a apresentarem propostas no sentido da passagem para outras 

actividades. É nesta conformidade que, por exemplo, a dado momento da 

referida reunião, a Catarina (menina não cigana) se dirige ao líder do dia, 

intercedendo que as ponha a brincar: “- Ó das tarefas põe a gente a 

brincar!”78. Isto é, que abrevie ou interrompa a actividade em curso 

(apresentação das surpresas) e dê lugar a outras actividades favoráveis a uma 

maior realização de si, que lhes propicie a fruição de outro espaço-tempo 

onde o ofício de criança seja concretizado.  

O pedido formulado e dirigido ao líder do dia, funciona como elemento 

avaliador do momento vivido, deixando a descoberto o desejo em passar do 

ofício de aluno – estar sentado com pernas e braços cruzados, aguardar a sua 

vez para mostrar a surpresa – ao ofício de criança – brincar com os pares (cf. 

Sirota, 1997; Perrenoud, 1994). 

É acerca do momento do brincar que nos iremos debruçar de seguida 

começando por reflectir as estratégias utilizadas pelas crianças ciganas e não 

ciganas para a formação do grupo de pares. 

 

 

 

 

                                                 
77 Recorde-se, a este propósito que a ordem institucional prevê a não repetição da mesma actividade na 
semana em vigor. 
78 In registo de 5 de Março 2002. 
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3. - Entre crianças no espaço tempo das crianças 

• “Vamos brincar…?” A escolha de parceiros preferidos para brincar 

A aproximação do tempo livre por iniciativa das crianças, desencadeia 

a necessidade de se socorrerem de diferentes estratégias para poderem brincar 

com quem e onde querem. Tal significa que levar a cabo o ofício de criança – 

brincar - junto do(s) par(es) preferido(s), implica não só não descurar a 

negociação com e entre eles mas também ter em linha de conta a ordem 

institucional, na qual o acesso aos “territórios da brincadeira das crianças” 

(Holmes, 1998) é ditado por um conjunto de regras e procedimentos79 que as 

crianças devem assumir e respeitar. Requer também estar atento à figura do/a 

das tarefas e às suas tomadas de decisão relativas à prioridade e sequência de 

chamada das crianças para escolherem os seus fazeres. É neste sentido que 

quando as crianças procuram convencer o líder a colocar-se do seu lado, ou 

seja, a adoptar procedimentos que passam pelo integrar nas suas decisões as 

sugestões dos seus pares para a sequência de chamada, no momento de 

optarem pelas actividades, se tornam mais visível as suas estratégias para 

intervir na formação do grupo de pares. Estas estratégias, dentro da margem 

de decisão a que as crianças têm acesso, constituem-se no garante de poderem 

brincar, não só com quem querem mas também onde querem. 

Deste modo, espaço tempo das crianças começa por ser perspectivado e 

alicerçado dentro do momento da reunião: é ainda enquanto a actividade da 

apresentação das surpresas se processa que as crianças lançam desafios para a 

preparação do almejado tempo da brincadeira. 

O modo imperativo como o/ a das tarefas se dirige ao grupo de pares: 

“- Vá! perninhas e braços cruzados que eu vou chamar para escolher”80, 

chama implicitamente a atenção dos pares para si, para o papel que 

desempenha e para o poder que detêm, alerta-os para a importância de se 

                                                 
79 A este propósito ver a reflexão feita sobre as regras do JI da Lagoa no ponto 6.3, cf. página 108 e 
seguintes.   
80In registo 5 de Março 2002. 
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(re)contextualizarem na ordem institucional, onde o cumprimento da mesma, 

enquanto senha de acesso a outros espaços-tempos, se afigura incontornável. 

Em face deste anúncio, as crianças desencadeiam pedidos insistentes à 

criança com poder de decisão – a das tarefas – que lhes permitam a conquista 

de algum poder de decisão junto do par que lidera transformando os 

momentos que antecedem a opção das actividades em momentos de intensas 

interacções – negociações, conflitos, cooperação – entre pares. Estas 

negociações começam por se dirigir, desde logo, para a pessoa do próprio 

líder: 

 
“(…) Na manta, no momento de reunião, Paulo senta-se junto do Zé coloca-lhe o 

braço no pescoço, faz-lhe uma carícia no rosto com a mão e diz-lhe: 

- Agora vamos brincar os dois. 

 - Não sei se dá, se não escolhermos juntos, não dá - diz o Zé. 

Entretanto, Paulo levanta-se, vai ter com a Salomé (menina das tarefas) que se 

encontra sentada na cadeira e diz-lhe: 

- Chamas a mim e ao Zé tá bem? 

- Tá bem, eu chamo – responde-lhe a Salomé (…) 

Paulo e o Zé encostam os indicadores no peito (para que a menina das tarefas 

repare nela e a chame em primeiro lugar).  

Zé tosse. 

- Aqui! A mim primeiro – pede Paulo 

- A mim também – acrescenta o Zé (…)” ( 19 de Fevereiro 2002) 

 

Tanto o subgrupo das crianças ciganas como o das não ciganas têm a 

noção de que os critérios de prioridade e sequência da chamada da criança 

líder (o/a das tarefas) para optarem pelas actividades, facilitam ou dificultam 

a concretização do desejo de brincar onde e com quem querem. Por tal 

motivo, as crianças procuram convencer o/a das tarefas a chamá-las em 

primeiro lugar, para optarem pelas actividades, garantindo assim a 

possibilidade de desenvolverem actividades junto dos pares pretendidos. 
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Mas estas negociações integram também momentos que testemunham 

expectativas e preferências das crianças por pares e/ou actividades, revelam as 

preferências das crianças e as justificações apresentadas, desvendam 

propostas para a formação de pares de brincadeira. 

As interacções verbais e/ou não verbais entre os pares, que se seguem e 

se expandem, engendram e nelas proliferam diversas estratégias tendentes à 

formação de grupos de pares, enquadradas e legitimadas nos temas de 

brincadeira preferidos como sucede com algumas crianças de etnia cigana: 

“vamos brincari às madris e higas”81?; “brincámo os dói?82; ou nas áreas de 

brincadeira ambicionadas: “eu vou p’rá loji…e tu?83”, “Eu vou p’rá 

casinhaaa…”84, ou legitimadas no desejo de brincarem com outra(s) 

criança(s) independentemente do tema de brincadeira que venham a 

desenvolver, como acontece por vezes com crianças não ciganas: “Hoje 

quando fores escolher… vamos brincar os dois”85; “Agora vamos brincar os 

dois”86; Vamos brincar juntos?87 

É ainda no âmbito destas negociações entre pares que algumas crianças 

vêem rejeitados os seus pedidos e propostas de brincadeira como acontece 

com frequência entre crianças de etnia cigana e não cigana e, pontualmente 

com crianças da mesma etnia. 
 

“(…) – Hoje quando fores escolher… vamos brincar os dois - diz a Catarina ao 

Emanuel. 

- Não, porque eu vou brincar com o Noquinha (Edu), ele traz coisas giras e inventa 

jogos fixes. 

- Quando quiseres brincar comigo aos pais também não brincas…eu depois não vou 

querer, ai isso não vou, podes ter a certeza! – responde-lhe a Catarina (…) 

                                                 
81 Mães e filhas. 
82 In registo 26 de Fevereiro 2002. 
83 In registo 5 de Março 2002. 
84 Idem. 
85 In registo 26 de Fevereiro 2002. 
86 In registo 19 de Fevereiro 2002. 
87 In registo 23 de Abril 2002. 
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Carlitos e Suzy estão sentados lado a lado. 

- Vou brincari contigooo… – diz o Carlitos à Suzy, pegando-lhe na mão. 

- Não, eu quero brincari c’o Emanueliii – diz a Suzy. 

- Mas eu não quero brincar contigo, vou brincar com a Catarina e o Noquinha – 

diz-lhe o Emanuel. 

- Tu num gosta di mim… tu só brinca sempri c’o elis… – diz-lhe a Suzy. 

- Atão… – diz-lhe o Emanuel. (…)” (26 Fevereiro 2002) 

 

Nestes momentos, observamos processos velados ou explícitos de intra 

e inter exclusão entre os dois subgrupos de crianças, como sucede por 

exemplo com a Catarina (uma menina não cigana) cuja proposta de parceria 

para brincar é rejeitada pelo Emanuel (um menino não cigano), e com o 

Carlitos (menino de etnia cigana), que vê posto de lado o convite feito à Suzy 

(menina de etnia cigana).  

A Catarina vê preterido o seu convite a favor do Edu que priva de uma 

posição social privilegiada no grupo social a que pertence e beneficia de um 

estatuto social favorável no grupo de pares. É ele quem traz brinquedos mais 

sofisticados, mais variados e mais dispendiosos. É também ele que, para além 

de trazer coisas giras, reúne, segundo o Emanuel, competências cognitivas 

reconhecidas e valorizadas no grupo de pares: “inventa jogos fixes”. Assim, o 

ter e o saber-fazer do Edu configuram-se nos imperativos que sustentam e 

animam o desejo de o ter como par, ainda que essa pretensão/decisão possa 

vir a ter consequências futuras junto de outras crianças. Pelo menos, o aviso 

está lançado: “- Quando quiseres brincar comigo aos pais também não 

brincas…eu depois não vou querer, ai isso não vou, podes ter a certeza! 

(…)”. 

O declínio do convite do Carlitos pela Suzy sustenta-se na vontade e 

expectativa de poder brincar uma criança de outra condição sociocultural, 

sendo essa aspiração de imediato gorada quando o Emanuel assume 
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categoricamente não pretender brincar com ela, e manifesta a pretensão em 

brincar com duas crianças do seu grupo e condição sociocultural.  

Se, no caso da Catarina, a rejeição é acompanhada de uma promessa de 

“vingança”, no caso da Suzy, a rejeição dá lugar à confirmação e explicitação 

do sentimento de não se ver e sentir querida e procurada pelo grupo de pares: 

“- Tu num gosta di mim… tu só brinca sempri c’o elis…”. Esta afirmação é 

admitida tacitamente e confirmada através da resposta lacónica do Emanuel: 

“- Atão…”. 

No âmbito das negociações que ocorrem entre as crianças constata-se a 

existência de regularidades de aceitação ou rejeição nos grupos étnicos 

homogéneos, isto é, dentro do subgrupo de crianças de etnia cigana ocorrem 

situações em que as crianças ciganas se aceitam mutuamente, sobretudo 

quando se trata de crianças pertencentes a um mesmo nível sócio económico, 

verificando-se também situações em que as crianças ciganas rejeitam outras 

crianças ciganas, sendo que estas rejeições acontecem com maior frequência 

às crianças ciganas pertencentes a um nível sócio económico inferior. De 

igual modo, se dá conta de situações de aceitação e de rejeição entre as 

crianças não ciganas: a aceitação é sistematicamente mais visível entre 

crianças com um mesmo nível sócio económico e a rejeição é mais notória 

com crianças menos assíduas e pertencentes a um nível sócio económico 

inferior. 

 

• O brincar  

Brincar não é redutível à totalidade de acções realizadas pelas crianças 

no JI da Lagoa. Como temos vindo a acompanhar muito do que elas ali fazem 

ultrapassa largamente a brincadeira. No entanto, assume-se que brincar é uma 

actividade central na vida das crianças, “uma das descrições mais dominantes 

das suas acções sociais” (Ferreira, 2002: 302). Ao fazê-lo, as crianças contam 

histórias acerca de si mesmas, dos seus contextos de vida pelo que se pode 
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considerar o brincar como uma “narrativa”, uma oportunidade de elas tecerem 

comentários às suas relações sociais, de as interpretarem e de reflectirem 

acerca da natureza do seu papel e, também, uma oportunidade para as 

reinterpretarem e transformarem (cf. ibid.: 307, 308). Brincar é aqui assumido 

como uma actividade séria na vida da criança, na medida em que através da 

brincadeira as crianças “desenvolvem conhecimento social” (Corsaro, 1985), 

confrontam os seus saberes e fazeres, lutam “pela afirmação e legitimação 

desses mesmos saberes e fazeres em detrimento de outros” (Ferreira, 2002: 

306). 

Nesta medida, os espaços/tempos das crianças no JI da Lagoa são aqui 

reconhecidos como aqueles em que elas têm maior autonomia e iniciativa, ou 

seja, são os espaços/tempos em que as crianças brincam usando assim um dos 

seus direitos. 

As áreas da casinha, médico, loja e dos jogos sendo as que, à partida, 

estimulam brincadeiras lúdicas, são as mais procuradas por todas as crianças. 

É sobretudo nas áreas da casinha e médico que “as crianças produzem 

colaborativamente actividades de faz-de-conta que estão relacionadas com as 

suas vidas reais, como é o caso da experiência familiar e das rotinas 

ocupacionais” (Corsaro, 1985:65). 

As brincadeiras realizadas na casinha do JI da Lagoa inserem-se em 

acções que recriam os quotidianos domésticos das crianças de etnia cigana e 

das crianças não ciganas, expressas em rotinas do “cozinhar”, pôr a mesa, 

“lavar a loiça”, “cuidar dos filhos”, fazer a cama, dobrar as roupas, “lavar” e 

estender a roupa.  

Estas brincadeiras não se circunscrevem exclusivamente aos espaços da 

casinha; elas articulam-se com outros espaços da sala, nomeadamente com o 

médico. É esta articulação que sustenta e justifica a saída da casinha para “ir 

ao médico com os bebés” ou “consultar-se” a si própria, passear o “bebé” no 

carrinho, “viajar”, ir às “compras”, ou ir arranjar “comida”, ir “pedir”, ir “ao 
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encontro dos seus homens que saíram da “prisão””, “ser cavalo” que “passeia 

em todo o lado na sala”.  

O movimento de vaivém que se observa no JI da Lagoa é 

marcadamente assinalável entre as crianças de etnia cigana que optam pela 

casinha, em especial entre as meninas. Estas crianças, depois de terem 

garantido o seu lugar, de terem assinalado no mapa de actividades a sua 

opção, de terem pendurado no quadro da respectiva área o seu símbolo, 

preparam os “bebés” e saem da casinha com eles debaixo do braço, ao mesmo 

tempo que transportam o carrinho repleto de objectos: carteiras, xaile, roupas, 

embalagens vazias de produtos alimentares, tachos e loiças, afirmando ir às 

compras, ir “pedir”, ou “ao encontro dos homens que já saíram da “prisão””. 

Neste percurso, abeiram-se de outros grupos de crianças que se encontram a 

desenvolver actividades noutras áreas e ficam absorvidas a olhar o que elas 

fazem.  

Nas brincadeiras de faz-de-conta que ocorreram dentro da casinha, as 

crianças não ciganas entravam nas áreas de brincadeira e, na cozinha, ora 

colocavam indiscriminadamente objectos sobre a mesa, punham tachos em 

cima do fogão e mexiam com a colher de pau, lado a lado, sem trocarem 

palavras entre si, enquanto outras crianças ciganas no quarto, pegavam nos 

“bebés” e os vestiam ou despiam; ora saíam “disparadas” pela sala, com os 

“filhos” debaixo do braço, em direcção ao “hospital”, ou à procura/ encontro 

dos “maridos” que acabavam de sair da “prisão”.  

Considerando que os diversos espaços da sala constituem “cenários” de 

acção (Goffman, 1993) proponentes de acções diversificadas e, considerando 

que as brincadeiras que se desenvolvem nuns e noutros espaços diferem entre 

si, vamos focalizar nas brincadeiras do faz-de-conta, aqui entendidas com “a 

transformação voluntária do Aqui e Agora, Tu e Eu, Disto ou Daquilo, de 

acordo com o potencial de acção que os componentes de uma dada situação 

eventualmente contenham” (Garvey, 1977:125). Toda e qualquer brincadeira 



A Experiência da Criança Cigana no Jardim de Infância 

151 

implica que os actores “estejam conscientes de estarem a praticar uma acção 

diferente do que aparenta, sendo essa atitude não literal que permite que o 

brincar ao faz-de-conta como actividade lúdica esteja defendido de 

consequências: efectivamente é o que permite que brincar seja brincar” 

(ibid:16).  

Através dos jogos de faz-de-conta, as crianças desenvolvem um 

“conhecimento cultural” (Corsaro, 1985), incluindo as suas concepções e usos 

das informações escutadas, interpretadas e experimentadas na sua interacção 

com os objectos, pessoas e eventos sociais do mundo adulto em que, 

apropriando-se selectivamente, os transformam, reinventam e “reconstroem 

criativamente pelo seu imaginário” (Sarmento, 2002) e os reutilizam 

socialmente. Deste modo, as “reproduções interpretativas” (Corsaro, 1985) 

que resultam da interacção criativa das crianças não são cópias exactas dos 

modelos adultos; elas sustentam-se nas e são influenciadas pelas observações 

e interpretações individuais feitas aos acontecimentos sociais do mundo 

adulto e às interacções entre os adultos, e são filtradas selectivamente através 

dos referentes das crianças: dos seus interesses desejos e necessidades, das 

suas competências cognitivas, “do seu conhecimento social e do seu 

reportório linguístico para as realizar (…), são influenciadas por aspectos da 

cultura de pares” (Corsaro, 1985:77), isto é, por “um conjunto de actividades 

ou rotinas, artefactos, valores e preocupações que as crianças produzem e 

partilham na interacção com os pares” (ibid.:171).  

Alguns elementos da cultura de pares, embora influenciados pela 

percepção, leitura e interpretação do mundo adulto apresentam, no seu uso 

social traços específicos que apenas ganham sentido no contexto das relações 

específicas daquele grupo de pares. É neste sentido que se considera serem 

construções culturais dos grupos de pares. 
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 “A cultura de pares permite às crianças apropriar, reinventar e 
reproduzir o mundo que as rodeia. A convivência com os seus 
pares, através da realização de actividades e rotinas, permite-lhes 
exorcizar medos, representar fantasias e cenas do quotidiano, que 
assim funcionam como terapias para lidar com experiências 
negativas. Esta partilha de tempos, acções, representações e 
emoções é necessária para um mais perfeito entendimento do 
mundo e faz parte do processo de crescimento” (Sarmento, 
2002:14). 
 
 

Ao brincarem à realidade e com ela, as crianças experimentam, 

desenvolvem e partilham “conhecimento social” e competências interactivas 

numa situação que, em grande medida, é pautada pela ludicidade. Melhor se 

compreende assim porque no início do jogo dramático ou de outras rotinas de 

pares não existem “planos de acção definidos ou esquemas interpretativos 

pré-concebidos. Os planos e os temas interpretativos são produzidos e 

partilhados conjuntamente durante o decorrer do jogo” (Corsaro, 1985:65). 

Por isso, no âmbito do jogo de faz-de-conta, não há negociação directa e 

explícita de quando começar ou terminar a brincadeira.  

Considerando o brincar como uma acção social essencial ao ser 

humano “dotado de uma significação precisa” (Brougère, 2002; Sarmento, 

2002) que necessita de uma aprendizagem, torna-se importante dedicar 

especial atenção às situações de faz-de-conta que se seguem, onde se assiste à 

construção e ao firmar de alianças e onde eclodem tanto relações de conflito 

como de cooperação entre as crianças. 

 

• Brincar dentro da sala: na casinha 

Pretende-se, através de uma análise detalhada do conteúdo do jogo, 

perceber os modos como as crianças de etnia cigana e não cigana interagem 

com os pares numa situação lúdica, como negoceiam e ultrapassam alguns 

impasses decorrentes dos diferentes saberes, culturas em presença. 
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“(…) Na cozinha, Cris retira a mesa e cadeiras e coloca-as à entrada do quarto. A 

seguir no lugar onde estava a mesa coloca um colchão. Guida deita-se sobre o 

colchão dizendo:  

- Vou dar cambalhotas, vou fazer ginástica. 

Cris grita com ela dizendo:  

- Quietaaa! vamos comeri aquiii! – diz apontando para o colchão. 

- Não vamos nada, na cozinha não se come no chão, só se come no chão nos 

pinhais  

- diz-lhe a Guida. 

- Vamos pois, e já vou fazeri comeriii! - e Cris retira uma panela do armário põe - 

na no bico do fogão e começa a mexer com uma colher de pau. Guida dá saltos em 

cima do colchão. Cris grita-lhe, segurando-a por uma mão:  

- Ninha!...Ninha! Sai! Sai daqui! vamos comeri lá foraaaa!....  

Guida pára de saltar e senta-se uma cadeira.  

Cris pega no colchão, leva-o para o quarto e encosta-o ao espelho. A seguir, vai 

buscar a mesa da cozinha e transporta-a para fora da casinha colocando-a junto à 

loja. Depois volta-se para a casinha e pede:  

- Guida...cadeiras! Traz cadeiraaas!...  

Guida, agarra numa cadeira e diz: 

- Tá, eu já te ajudo…queres aonde? 

- Põe na mesa p’ra sentari. (…)” (22 de Janeiro 2002) 

 

Este “episódio interactivo” emerge na sala de actividades na área da 

casinha. Envolve duas meninas, a Cris (de etnia cigana) e a Guida 

(pertencente ao grupo não cigano), que ali brincam lado a lado sem 

comunicarem verbalmente entre si. Estas crianças têm respectivamente 5 e 3 

anos. 

Esta situação refere-se a um confronto inter étnico que decorrente das 

diferentes utilizações que as duas meninas fazem dos espaços e mobiliário, dá 

conta de diferentes concepções acerca do espaço doméstico que uma e outra 

cultura detêm e dos sentidos subjectivos a ele atribuído. Este conflito ao longo 

do episódio evolui no sentido de um entendimento. 
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A situação inicia-se com a acção individual da Cris que consiste em 

libertar a cozinha da mesa e das cadeiras que ocupam o seu centro e, em seu 

lugar, instalar um colchão. A esta acção individual, sucede-se a intervenção 

da Guida que, deitando-se sobre o colchão, anuncia a sua determinação em 

fazer ginástica. Tal decisão desemboca num confronto verbal onde se 

explicita a intenção da Cris, definindo a situação e a função do colchão: 

“vamos comeri aquiii!” (o colchão não é para saltar é um lugar onde se 

come). Na base deste confronto estão os diferentes usos sociais que aquelas 

crianças atribuem ao colchão, as diferentes concepções daquele espaço e 

actividade. Enquanto a Cris, ao transformar o espaço onde vão tomar as 

“refeições” num espaço amplo parece introduzir na casinha aspectos 

congruentes com a sua cultura étnica, nomeadamente comer sentados no chão, 

colocando a comida sobre um pano ou esteira; a Guida interpreta aquele 

“cenário” como uma “espécie” de ginásio onde o colchão constitui o suporte 

de actividades desportivas e, ao utilizar o colchão nesse sentido, parece 

apoiar-se em aspectos da sua cultura não cigana. Tal discrepância pela parte 

da Guida é claramente apoiada em: “Não vamos nada, na cozinha não se 

come no chão, só se come no chão nos pinhais - diz-lhe Guida”, assistindo-se, 

deste modo, à explicitação de uma regra de civilidade não cigana – “na 

cozinha não se come no chão” - a que subjaz a redefinição do lugar da 

cozinha para a cultura não cigana como um espaço onde se come sobre a 

mesa e em cadeiras, sendo que a possibilidade de comer no chão, dispensando 

mobílias, apenas se admite em situações de piquenique: “só se come no chão 

nos pinhais”. 

A “reprodução interpretativa” que a Cris faz dos seus contextos de vida, 

onde os bens materiais escasseiam e a necessidade engendra estratégias para 

colmatar a sua ausência, propicia uma definição de situação que, não sendo 

uma cópia exacta do seu quotidiano, colide com as experiências de vida da 
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Guida, e resulta numa troca verbal que deixa a descoberto a dissonância 

cognitiva existente entre as duas crianças. 

Assim, a segunda fase deste “episódio interactivo” decorre da definição 

de situação feita pela Guida e da sua apropriação do colchão que, tirando a 

Cris do “sério”, a leva a explicitar de forma clara e inequívoca o fim último 

do colchão. “-Quietaaa! Vamos comeri aquiii!”. 

A repreensão e a informação prestada por esta criança deixa 

transparecer uma nota de censura ao comportamento inadequado da Guida, 

apelando a uma contenção de si, a fim de preservar o local onde era suposto 

tomarem as “refeições”. Das palavras da Cris infere-se que, fazer ginástica em 

cima do espaço definido e destinado à tomada das “refeições”, é algo 

inaceitável na sua cultura étnica e, por isso, motivo de repreensão. 

A Guida, sendo a mais nova, é quem primeiro explicita a sua acção 

deitando-se sobre o colchão e dizendo que: “- Vou dar cambalhotas, vou fazer 

ginástica!”. 

É, no fundo, o comportamento da Guida, o responsável pela definição 

explícita da situação da Cris. A partir deste momento, assistimos a um 

confronto aceso entre as duas culturas em presença. Assim, à definição da 

situação da Cris sucede-se, em oposição, o ponto de vista da Guida. Se para a 

criança de etnia cigana é incompreensível e reprovável fazer ginástica no 

lugar à volta do qual se pretendia reunir a “família”, para a criança não cigana 

comer naquelas condições é igualmente algo absurdo, porque socialmente 

reprovável na cultura dos não ciganos, o que a leva a defender a sua 

perspectiva: “- Não vamos nada, na cozinha não se come no chão, só se come 

no chão nos pinhais”. 

A discórdia instalada relativamente ao que se faz/onde se faz, e com 

que se faz, dividiu opiniões, extremou posições e deu lugar a que cada uma 

das crianças envolvidas na situação, não abrindo mão dos respectivos pontos 

de vista, se afirmasse, criando-se, deste modo, um conflito que levou ao 
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impasse. De um lado, eleva-se o argumento da Guida que defende que “na 

cozinha não se come no chão, só se come no chão nos pinhais”, do outro, 

ganha corpo o argumento reforçado da Cris e a sua decisão no sentido de 

passar das palavras aos actos: “- Vamos pois, e já vou fazeri comeriii!”, ao 

mesmo tempo que desenvolve um conjunto de acções que dissipam quaisquer 

dúvidas relativas à sua decisão: “Cristiana retira uma panela do armário põe-

-na no bico do fogão e começa a mexer com uma colher de pau”.  

Não obstante a decisão da Cris em querer comer no chão e ter iniciado 

um conjunto de acções nesse sentido, confronta-se com a definição da 

situação da Guida, definição que impede a Cris de concretizar o seu objectivo: 

comer no chão da cozinha. Deste modo, pode dizer-se que a cultura não 

cigana se impõe à cultura cigana, levando-a, como veremos de seguida, a 

encontrar uma forma de articular os interesses das duas crianças, “brincar em 

conjunto” sendo que nessa articulação a Cris acaba por fazer algumas 

cedências.  

Nesta sequência e face ao desejo da Cris em brincar conjuntamente com 

a Guida e não em paralelo, assinalámos um outro momento deste “episódio”: 

a Cris na sua condição de menina mais velha intervém de forma decisiva 

segurando a Guida por uma mão ao mesmo tempo que explicita uma nova 

definição de situação: “- Ninha!...Ninha! Sai! Sai daqui! Vamos comeri lá 

foraaaa!...”. Em consequência da nova redefinição de situação, assiste-se a 

uma alteração dos propósitos da Guida que, de imediato, pára de saltar e se 

senta numa cadeira, ficando atenta aos movimentos e acções da Cris.  

A redefinição da situação feita pela criança de etnia cigana, 

continuando inscrita no tema das refeições, integra agora elementos de uma e 

de outra cultura que se procuram compatibilizar: que não sendo comer no 

chão, nos pinhais, também não é uma situação em que comem no espaço 

definido pela introdução do colchão na cozinha. É desta conciliação de 

interesses que eclode o desenvolvimento de uma acção comum na qual as 
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duas crianças interagem e cooperam: “- Guida...cadeiras! Traz cadeiraaas!... 

- Guida, agarra numa cadeira e diz: - Tá, eu já te ajudo…queres aonde? - 

Põe na mesa p’ra sentari. (…)”. 

A interacção e a cooperação são dois dos ingredientes indispensáveis à 

brincadeira de pares, pelo que “a natureza interactiva do brincar se constitui 

num dos elementos fundacionais das culturas da infância” (Sarmento, 

2002:16). Convém no entanto deixar claro que a articulação de interesses não 

é neutra do ponto de vista do poder. Nesta situação, a questão do poder não se 

ancora nas idades das crianças em interacção, mas na questão étnica, nos 

estatutos auto e hetero atribuídos. Ou seja, ainda que aparentemente, nos 

pareça que a criança de etnia cigana, sendo a mais velha, lidera a situação, o 

certo é que ela o faz por referência às acções desenvolvidas pela Guida que, 

como já aludimos, “impôs” a sua cultura não cigana através dos usos socais 

feitos ao colchão e da sua “firmeza” em manter a sua definição de situação. 

Por outro lado, reafirma um dos maiores valores da cultura infantil – brincar 

com outras crianças e não sozinha! (Corsaro, 1985). 

 

• Brincar fora da sala: no recreio 

Brincar dentro ou fora da sala são coisas diferentes. Dentro da sala, 

com nos temos vindo a aperceber, existe todo um “cenário” organizacional 

que indicia o que se pode fazer em cada área, cujo acesso está contido em 

regras específicas e concretas, existem também vários materiais distribuídos 

pelas áreas que, de algum modo, marcam presença na brincadeira.  

Por sua vez, o exterior é a antítese do interior: espaços mais amplos, 

ausência ou escassez de materiais inexistência de regras, ou existência de 

regras diferentes. No entanto, em qualquer dos casos, brincar com o grupo de 

pares requer que as crianças sejam capazes de construírem plataformas de 

entendimentos. Exige negociações constantes à medida que a brincadeira 

progride.  
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Na situação que se segue torna-se visível a capacidade que as crianças 

têm para negociar e chegar a acordo o que lhes permite realizar essa acção em 

comum. 

 
“(…) Gaspar ata a corda à cinta e diz:  
- Eu sou um cavalo…ooo! Quem mi puxa…aaa? 

-eu tamém sou cavalo…ooo - diz o Carlitos. 

Edu pergunta ao Gaspar:  

- Ides brincar a quê? 

- a  cavalos! Puxa pela corda…aaa! - pede-lhe o Gaspar. 

Edu segura as pontas das cordas do Gaspar e do Carlitos e diz:  

- Os cavalos vão à frente. Quem puxa são os cavalos. O dono vai sentado. Os 

cavalos é que fazem a força. Vá puxem que eu estava sentado na carroça, faz-de-

conta, e estava cansado e queria ir para a minha casa. 

Carlitos e Gaspar, com as cordas atadas à cinta, colocam-se lado a lado e 

começam a puxar o Edu. Depois param. Gaspar diz:  

- Agora larga-mi a corda, eu quero iri comeri relvaaa!. 

- Não, agora estou a treinar-te e tu ainda não vais comer… - diz o Edu. 

- Agora o cavalo fugiu… e foi comeri no quintal do homi e o homi chamava o 

polícia…aaa! - diz o Carlitos. 

Edu larga as cordas, dá um empurrão a cada uma das crianças que fazia de cavalo 

e diz:  

- Vá, ide pastar. Se o polícia vier leva-vos presos. 

Gaspar e Carlitos correm arrastando com as cordas no chão.  

Edu vai ter com o Emanuel e diz-lhe:  

- Os cavalos fugiram e a gente éramos a polícia que prendia os cavalos que 

andavam soltos a comer nos quintais dos outros. 

- A polícia prende mas é o dono… - diz-lhe o Emanuel. 

- Ai, atão já não quero soltar o cavalos eu não quero ser preso - diz o Edu. 

- Olha atão não os soltes - diz-lhe o Emanuel. 

- Si a polícia vieri, negas, dizes qui os cavalos num são teus - diz o Carlitos ao 

Edu. (…)” (05 de Fevereiro 20002) 
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O “episódio interactivo” em análise inicia-se entre duas crianças de 

etnia cigana que brincam com cordas no espaço exterior do JI da Lagoa, 

sendo depois alargado a outras crianças não ciganas. 

Como podemos observar ao longo deste “episódio interactivo”, o tema 

do jogo de faz-de-conta consiste numa brincadeira de cavalos, na qual só 

participam rapazes (dois de etnia cigana e dois não ciganos). A proposta do 

tema é feita pelo Gaspar (menino de etnia cigana) que começa por atar uma 

corda à cinta dizendo ser um “cavalo”. 

Na primeira fase do jogo é visível que o Gaspar é quem propõe o jogo, 

define a situação e os respectivos papéis, ao mesmo tempo que lança no ar o 

convite a outras crianças para brincarem com ele, desenvolvendo uma acção 

comum inspirada no seu contexto de vida. 

O facto de ser uma criança de etnia cigana a propor o tema da 

brincadeira e a convidar outros para brincarem com ele, não se torna 

impeditivo de entrarem no jogo não só uma criança da mesma etnia (o 

Carlitos) como também uma criança não cigana, (o Edu) e, posteriormente, o 

Emanuel, criança pertencente ao mesmo grupo étnico do Edu. 

Com o ingresso destas crianças no jogo inicialmente, o grupo passa a 

ser constituído por três elementos, tendo uma composição homogénea em 

termos de género, e uma composição heterogénea relativamente à etnia e às 

suas idades (cf. Quadro 5). 

Numa segunda fase, torna-se possível assinalar a redefinição da 

situação anterior da qual decorrem a mudança dos papéis e estatutos de cada 

uma das crianças na situação do faz-de-conta e a introdução de uma nova 

relação entre os pares envolvidos: a de “proprietário”, o “dono” dos “cavalos” 

e de “propriedade” os “cavalos”. Nestas circunstâncias, o Edu ao redefinir o 

jogo, redefine também o tipo de interacção social que lhe deve presidir 

explicitando quem é quem – o dono e os cavalos – e o que deve fazer – 

mandar e obedecer –, ou seja, redefine o lugar e a atribuição de cada um no 
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desenvolvimento da situação de faz-de-conta, continuando o tema da 

brincadeira a ser “brincar a cavalos”. No entanto, nesta fase da brincadeira, 

para além dos cavalos, passam também a figurar uma “carroça” e um “dono”. 

Esta complexidade do jogo deve-se à redefinição da situação feita pelo Edu: 

“- Os cavalos vão à frente. Quem puxa são os cavalos. O dono vai sentado. 

Os cavalos é que fazem a força. Vá puxem que eu estava sentado na carroça, 

faz-de-conta, e estava cansado e queria ir para a minha casa”. Assim, o jogo 

“dos cavalos puxados, conduzidos” é substituído pelo “jogo dos cavalos que 

puxam, que conduzem”.  

Numa situação de faz-de-conta, os papéis88 que as crianças chamam a 

si, relevam nos sentidos atribuídos a essas personagens, das relações de poder 

e as hierarquias de estatuto existentes entre elas, sendo que a posição social 

ocupada por cada criança na estrutura social não é indiferente (cf. Ferreira, 

2002). 

Nesta “sequência interactiva” (Corsaro, 1985), o papel de “cavalo” é 

assumido por crianças de etnia cigana que, a dado momento do jogo, se 

tornam pertença de uma criança não cigana. O Edu, sendo uma criança com 

uma posição social privilegiada na estrutura social, é quem procura 

desenvolver um papel de dominação. Esta criança, sendo o “dono” dos 

“cavalos”, é quem toma, momentaneamente, as “rédeas” da brincadeira. 

As crianças embrenhadas na situação de faz-de-conta assumem uma 

acção congruente com a definição da situação. A partir do momento em que 

as duas crianças de etnia cigana se colocam lado a lado e começam a puxar o 

Edu, há uma aceitação inegável da redefinição do jogo e das suas regras.  

Uma terceira fase ocorre com uma nova redefinição da situação, feita 

por uma criança de etnia cigana que, libertando-se da dependência do “dono”, 

                                                 
88 Picard (1995) apoiando-se no pensamento de Mead, G. define o papel como sendo a atitude que o 
indivíduo adopta numa relação interpessoal, atitude que é simultaneamente uma resposta à atitude dos outros 
e um estímulo que tem em vista a sua influência (cf. Picard, 1995:104). 
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alega uma necessidade vital – alimentar-se – dizendo: “- Agora larga-mi a 

corda, eu quero iri comeri relvaaa!”.  

A ordem transmitida pela criança de etnia cigana traduz uma nova 

definição de situação. Ou seja, de uma situação lúdica em que a acção dos 

meninos de etnia cigana é “puxar a carroça” sob as ordens do “dono”, 

pretende passar a uma acção em que o “cavalo” corta as amarras que o 

prendem ao “dono” e come em liberdade, sem “rédeas” nem “cabresto”. 

Deste modo, assiste-se também a um desejo de inverter as relações sociais 

entre os “jogadores” envolvidos no “episódio interactivo”. Todavia, a nova 

definição de situação proposta pela criança de etnia cigana não é bem 

recebida pela criança não cigana. Percebe-se uma rejeição inequívoca da 

redefinição apresentada pelo Gaspar e, em lugar da aceitação da sequência da 

acção, o Edu, não abrindo mão da sua posição de “dono dos cavalos”, 

redefine de novo a situação dizendo: “agora estou a treinar-te, tu ainda não 

vais comer”, nomeando e mantendo o seu papel no jogo, a sua posição de 

poder e dominação sobre os “cavalos”. 

Entre a definição da situação do Gaspar e a contra definição do Edu, 

distingue-se uma nítida oposição de interesses: de um lado, a vontade da 

criança de etnia cigana em desenvolver uma acção pautada por uma maior 

autonomia, do outro, a decisão de uma criança não cigana em continuar a 

ditar as regras do jogo. 

Porém, apesar do comportamento persistente do “dono” em não querer 

soltar os “cavalos”, a situação altera-se, e é caso para dizer que “nem sempre 

os cavalos se abatem”, ou se submetem aos caprichos do dono, nem sempre 

os cavalos se deixam dominar vs treinar. Neste “episódio interactivo”, o 

Carlitos que, até então, tinha estado calado, e tinha feito como via o Gaspar 

fazer, intervém aliando-se ao Gaspar impondo a sua redefinição de situação. 

Desta feita, o “cavalo”, estando sob as ordens do “dono”, suplanta-o, 

encontrando uma forma de fugir(em) ao “controle social” (Berger, 1991) que 
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o dono pretende exercer sobre ele(s). Nesta medida, o Carlitos, não deixando 

de ser “cavalo”, impõe uma redefinição de situação que, não só contempla a 

ideia inicial do David como integra uma maior diversidade de pormenores. 

São eles: a fuga do cavalo, a invasão de propriedade alheia, a denuncia à 

polícia feita por um homem e a vinda da polícia. 

Como se pode constatar, o conteúdo da situação definida pelo Carlitos é 

esclarecedor quanto aos modos como os “cavalos” se vão libertar do “dono”, 

quanto ao local para onde se vão dirigir, quanto à acção que vão realizar e 

quanto às personagens que entram em “cena”. Assim, o “elenco”, para além 

dos cavalos, é também constituído pelo “homem” e pela “polícia”. 

A definição da situação de faz-de-conta feita pelo Carlitos prevê o 

desenvolvimento de uma acção mais movimentada, com corridas e emoção: 

uma acção de fuga, de transgressão, de denúncia e uma suposta perseguição 

pela polícia: “- Agora o cavalo fugiu… e foi comeri no quintal do homi e o 

homi chamava o polícia…aaa!”. 

Face à definição da situação do Carlitos, o Edu manifesta algum 

descontentamento, comportando-se de modo agressivo, empurra os seus 

pares. Em causa está a perda do controle da situação e da sua posição de 

superioridade na interacção que estabeleceu com os outros, uma vez que se 

esvaziou de sentido a manutenção de uma posição de “dominador”. 

A quarta fase tem lugar a partir do momento em que o Edu “vencido, 

mas não convencido” aceita as regras do jogo “ – Vá, ide pastar”, mas, 

simultaneamente, socorre-se de estratégias de intimidação na esperança de 

continuar a liderar a situação lúdica. Contudo, os seus argumentos não são 

suficientes para dissuadir as crianças de etnia cigana a desistirem da sua 

definição de situação. Não se deixando intimidar, retomam o tema inicial da 

brincadeira – brincar aos cavalos – e com ela a interacção inicial reforçando 

as suas alianças na brincadeira e fechando o grupo cigano à presença de 

crianças não ciganas. 
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A quinta fase regista-se no momento em que o Edu, não estando 

conformado com a situação definida pelo Carlitos, sai da interacção mas não 

abandona o jogo de faz-de-conta. A sua decisão é movida pela vontade de 

encontrar um par do mesmo grupo social de pertença que o seu, a fim de o 

tornar seu aliado e com ele formar “equipa” (Goffman, 1974). Desta forma, 

enquanto os “cavalos” correm arrastando as cordas no chão, o Edu procura 

fazer aliança com outra criança não cigana, convencendo-a a entrar no jogo de 

faz-de-conta. Neste sentido, faz a ligação com o contexto simbólico do faz-

de-conta em desenvolvimento, situando o Emanuel naquela brincadeira. 

Assim, não só redefine o seu papel no jogo – de dono a polícia – como tenta 

alargar a brincadeira a mais um elemento, atribuindo-lhe também um papel – 

o de polícia. Deste modo, o Edu acaba por aderir à situação definida pelo 

Carlitos e por conciliar a nova definição do seu papel com a definição 

proposta. Desta conciliação resultam a constituição de duas equipas formadas 

por dois elementos cada: a dos “polícias” não ciganos vs a dos “cavalos” 

ciganos.  

O objectivo do Edu é participar numa acção comum para prender os 

“cavalos” e fazer do Emanuel um seu aliado. Mas, o Emanuel, situando-se na 

lógica aproximada da vida real, alerta o Edu para as reais responsabilidades 

do dono quando os animais provocam danos a terceiros, referindo que “ – A 

polícia prende mas é o dono”, uma vez que é o dono que tem a 

responsabilidade dos cavalos. Esta advertência faz o Edu recuar na sua 

decisão, (re)situando-o no seu papel de “dono”: “-  Ai, atão já não quero 

soltar o cavalos eu não quero ser preso”. 

O jogo culmina no momento em que as crianças de etnia cigana, face à 

decisão do Edu em se (re)situar no papel de “dono”, vêem ameaçada a 

brincadeira. É no sentido de a salvarem que o Carlitos sugere ao Edu o 

procedimento adequado na eventualidade do polícia aparecer:“- Si a polícia 
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vieri, negas, dizes qui os cavalos num são teus”. Assim, propõe uma 

conciliação de interesses mobilizando os seus saberes e a sua cultura étnica. 

Como se pode constatar, a diversidade étnica, cultural e social, presente 

neste grupo de crianças, não constitui entrave a que as crianças brinquem 

umas com as outras “desenvolvendo acções comuns” (Corsaro, 1985; 1997). 

Pelo contrário, no caso do jogo dos cavalos, ela traduz-se numa “mais valia”, 

uma vez que, ao incentivar o grupo de crianças a articular diferentes 

interesses e pontos de vista, engendram um jogo “híbrido” talvez mais rico e 

mais complexo do que numa situação em que o grupo de pares seja mais 

homogéneo. 

Também nesta situação se torna evidente que a brincadeira não exige 

comportamentos padrão, ou seja, não requer que as crianças brinquem de 

modo pré-determinado, mas exige que os parceiros comuniquem entre si, 

trocando mensagens explícitas ou implícitas, verbais ou não verbais, que 

estejam de acordo quanto às regras do jogo, aos papéis e acções a desenvolver 

(cf. Brougère, 1995). 

Nesta medida, para que as crianças brinquem, é imprescindível que haja 

um entendimento sobre a situação “por forma a poderem reciprocamente co-

produzir, co-orientar as suas acções num dado tempo, espaço e em 

determinados cenários” (Ferreira, 2002:301). 

No jogo de faz-de-conta que temos vindo a analisar, a definição de 

situação e a consequente definição de “regras não pré-existem à brincadeira” 

(Brougère, 1995:100), mas são co-produzidas no decorrer da mesma, sendo 

necessário que os “jogadores” negoceiem permanentemente os seus interesses 

e pontos de vista. 

Na análise deste “episódio interactivo”, é ainda possível perceber que 

os papéis e estatutos assumidos no jogo não são imutáveis, pelo contrário, 

eles mudam permanentemente de acordo com as definições e contra-
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definições feitas quer pelas crianças de etnia cigana, quer pelas crianças não 

ciganas. 

 

4.- Entre o instituído e a construção de um espaço social instituinte:  
a arrumação 
 

• As atitudes das crianças face à arrumação 

Retomando a ordem social vigente no JI da Lagoa, nomeadamente no 

que concerne às rotinas existentes e à sua distribuição no tempo ao longo do 

dia (cf. quadro 5), é agora o momento de efectuarmos uma abordagem à 

rotina da arrumação enquanto actividade que interrompe o tempo da livre 

iniciativa das crianças e se afirma como o tempo dos adultos. 

A arrumação, entendida como ritual de ordem e prescrito pela 

educadora, integra o tecido da vida quotidiana do JI da Lagoa e efectua-se nos 

momentos que assinalam a passagem de uma actividade para outra e os 

momentos de transição entre o JI e o refeitório ou entre o JI e a casa; 

momentos que ocorrem quer no fim da manhã quer no terminus das 

actividades diárias. Assim, a arrumação configura-se também como um ritual 

que antecede a saída (Picard, 1995) de um contexto institucional para um 

contexto familiar, no qual se preconiza a participação efectiva das crianças. 

Para além do carácter obrigatório da arrumação, implícito nas regras de 

utilização das diferentes áreas e rotinas de acção (cf. quadro 6), feita aquando 

da realização de actividades que exigem a arrumação dos espaços e materiais, 

por forma a deixá-los como os encontraram para serem utilizados por outras 

crianças, há a considerar também a arrumação que acontece nos períodos da 

manhã e da tarde. Nestes períodos, a arrumação adquire outra dimensão e 

significado, tanto mais que se trata de uma actividade a realizar 

colectivamente pelas crianças em condições que não facilitam “escapadelas”.  

Dito de outro modo, a arrumação implica o desenvolvimento de uma 

acção comum que, mesmo feita a “solo”, agrega todas as crianças na mesma 



A Experiência da Criança Cigana no Jardim de Infância 

166 

tarefa e num objectivo comum – arrumar espaços e materiais – com vista à 

reposição da ordem inicial. 

Esta actividade inicia-se com uma cantilena alusiva ao momento que se 

avizinha, entoada pela criança que lidera o dia (o/ a das tarefas) que, sob a 

orientação da educadora, anuncia a suspensão das actividades em curso, ao 

mesmo tempo que anuncia o início de uma outra actividade: 

 
 “Está na hora de arrumar               “Está na hora de arrumar 

a nossa linda salinha                a nossa linda salinha 

vamos lá, que o almoço                  vamos lá, que as mães 

já está a chegar!..”      já estão a chegar!..” 

 

A cantilena (re)contextualizando ludicamente as crianças na ordem 

social do JI da Lagoa, traz para a ribalta a prioridade das actividades a 

desenvolver e justifica-as com base num motivo intransponível: ir almoçar/ 

regressar a casa. É ainda a cantilena que, ao anunciar o momento do almoço 

ou a ida para casa, relembra a sequência de acções que as crianças (conforme 

se trate do período da manhã ou da tarde) devem realizar, depois de terem 

arrumado. Assim, no período da manhã, as crianças sentam-se na manta de 

reuniões e aguardam o momento de chamada para irem à casa banho lavar as 

mãos; no período da tarde, as crianças, desapertam bibes (umas às outras), 

penduram-nos, colocam mochilas às costas e sentam-se na manta até ao 

momento das mães chegarem. 

O anúncio do momento colectivo de arrumação lançado no ar pela 

cantilena é muitas vezes ignorado e, nesse caso, as crianças continuam as suas 

lides como se nada tivessem ouvido, ou então, é acatado com desagrado e 

consternação: “Já arrumariii? Num brinquei!”89; interpretado como uma 

actividade indesejada que vem por cobro às interacções sociais em curso, 

interromper o jogo lúdico, o que dá lugar a dizeres do tipo: “‘inda vou 
                                                 
89 In registo 22 de Janeiro 2002. 
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brincari mais, eu só brinquei pouca…aaa...”90, reveladores de um sentimento 

de insatisfação e da determinação para dar continuidade às actividades, 

adiando a arrumação.  

As crianças, quando confrontadas com o aviso “Está na hora de 

arrumar…” adoptam atitudes de vária ordem que, vão desde o expressarem 

frontalmente a sua posição face à regra adulta “não arrumo, não quero 

arrumar, não me apetece”91 ou “não arrumo as mulheres é c’arrumo”92, a 

evidenciarem recusas veladas que consistem em abandonar discretamente a 

área onde estiveram a desenvolver actividades indo sentar-se na manta de 

reunião, esconderem-se dentro do armário ou debaixo da mesa da cozinha 

enquanto a arrumação prossegue; tentam esquivar-se à arrumação, 

justificando o seu procedimento nos percursos efectuados “ – Eu só brinquei 

aquiii!”93 ou “só entreiii!”94, ou então, quando não vislumbram outras 

alternativas de fuga, arrumam sob protesto, fazendo-o “atabalhoadamente” e à 

“pressa”. 

 
 “(…) Sob protesto, Edu e Paulo entram na casinha e começam a arrumar o 

quarto: - Nós arrumamos o quarto, nós tratamos do quarto – diz o Edu – A Tina e 

a Guida que arrumem a cozinha. Edu e Paulo pegam em várias peças de roupa ao 

mesmo tempo e atiram-nas para uma gaveta da cómoda. Ao fechar a gaveta várias 

peças ficam trilhadas e penduradas. 

Após a arrumação, correm a sentar-se na manta de reunião. Entretanto, Tina e 

Guida procedem à arrumação da cozinha, colocando os vários utensílios nos 

respectivos lugares. (…)” (22 de Janeiro 2002)  

 

                                                 
90 In registo 19 de Fevereiro 2002. 
91 In registo 14 de Janeiro 2002. 
92 In registo 26 de Fevereiro 2002. 
93 In registo 22 de Janeiro 2002. 
94 Idem. 
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Ou, pelo contrário, aderem à actividade imposta e tentam cumprir 

integralmente a regra, arrumando meticulosamente os espaços e materiais, 

colocando cada coisa no seu lugar: 
 

“(…) Tina e Maria e Mara começam também a arrumar os tachos, pratos e 

talheres e a sacudir a toalha (…)” (05 de Março 2002) 

 “(…) - É arrumari? – pergunta a Amália à criança que lidera o dia. 

Vânia e Suzy vão para a cozinha e começam a arrumar (…)” (12 de Março 2002) 

 

Em suma, o desejo de prolongar o tempo destinado às actividades de 

livre iniciativa e a interpretação do momento da arrumação como uma 

actividade intransponível, favorece a emergência de relações de oposição vs 

conformidade das crianças face à ordem institucional. Com efeito, se, por 

vezes, as crianças se submetem à ordem social adulta, arrumando no tempo 

indicado e segundo os preceitos definidos pela educadora, colocando cada 

coisa no seu lugar, deixando os espaços como os encontraram, também 

desenvolvem estratégias individuais ou de grupo como forma de oposição a 

essa ordem; estratégias essas que assumem as “cores” das recusas, 

resistências, transgressões, ou as da dissimulação, e denotam a existência de 

processos de reprodução e produção social. 

Nesta medida, os meninos de etnia cigana evidenciam relações de 

maior conformidade quando os espaços visados da arrumação são os de 

expressão plástica, jogos ou da biblioteca, e resistem mais, quando o espaço a 

arrumar é o da casinha. O seu desempenho é justificado e sustentado na 

distribuição de papéis de género marcadamente visíveis na sua cultura étnica: 

“as mulheres é c’arruma!”95. Os meninos não ciganos, independentemente 

dos espaços a arrumar, assumem posições generalizadas de rejeição, não 

explicitando os seus porquês. No entanto, é na casinha que eles se opõem de 

                                                 
95 In registo 26 de Fevereiro 2002. 
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forma mais evidente a arrumar, chegando a esconderem-se debaixo da mesa 

ou a abandonarem discretamente aquela área.  

A mesma atitude de rejeição generalizada relativamente à arrumação é 

observada nas meninas de etnia cigana, exceptuando as situações em que se 

trata de arrumarem a casinha ou o médico, verificando-se até, neste caso, um 

especial empenhamento na actividade. Por seu lado, as meninas não ciganas, 

ora agem em conformidade com a ordem institucional, arrumando de 

imediato quando o sinal da arrumação se faz ouvir, ora se esquivam 

vagueando pela sala ou ficando paradas a observar o que se passa:  

 
 “(…) Guida, pára no meio do quarto a observar. 

- Tu num arruma nada? – pergunta-lhe a Cris. 

- Não quero…não me apetece – responde-lhe a Guida (…)” 

 (14 de Janeiro 2002) 

 

Os usos sociais que as crianças fazem do momento colectivo da 

arrumação não são estáveis nem uniformes. Eles divergem de criança para 

criança e variam ao longo do tempo com o contexto em que ocorrem e com a 

ocasião, o género e etnia. Assim, na mesma criança, é possível identificar 

quer relações de aceitação e conformidade, quer de rejeição e de recusa. 

A questão da arrumação que para o adulto é uma questão importante, 

para as crianças é vista, em termos gerais, como um constrangimento. Do 

ponto de vista das relações entre crianças tanto quanto a própria questão da 

etnia a questão de género é também importante, na medida em que dentro da 

rotina da arrumação os rapazes independentemente da etnia são os que mais 

resistem a fazê-lo. No entanto quando se consideram os espaços da casinha e 

dos jogos, o que se verifica é que às clivagens de género acrescem clivagens 

étnicas que se acentuam com maior visibilidade no caso das crianças ciganas, 

isto é, as meninas ciganas assumem a arrumação da casinha mas recusam-se 

a arrumar o espaço dos jogos. 



A Experiência da Criança Cigana no Jardim de Infância 

170 

Relativamente às crianças não ciganas a regra parece ser a de deixar 

para as outras crianças ciganas essa tarefa, mesmo que se tenham registado 

por parte das meninas não ciganas uma maior conformidade à tarefa. 

As transgressões, fugas ou recusas à regra da arrumação são, 

frequentemente, mais encobertas nas dinâmicas intra subgrupos étnicos. Ou 

seja: as crianças de etnia cigana independentemente do género e idade 

tendem a encobrir comportamentos “transgressores” dos seus “próprios 

membros”, o mesmo acontecendo dentro do subgrupo das crianças não 

ciganas. Isto não significa que dentro dos dois subgrupos não se tenham 

verificado comportamentos de denúncia ou de acusação do “transgressor”. 

Eles ocorrem com alguma regularidade e são habitualmente assumidos por 

crianças cuja localização no sub grupo é caracterizada por uma posição 

superior, advinda de uma situação sócio económica mais favorecida e do 

estatuto que ocupam dentro do próprio sub grupo.  

No entanto, se nos centrarmos nas relações inter subgrupos (de etnia 

cigana e não cigana), tal contrasta com as atitudes de denúncia de uns em 

relação aos outros que se tornam mais visíveis e assumem outra regularidade. 
 

“(…) Edu, mete-se debaixo da mesa do recorte. 

- Edu! Arrumari a casiiiiinha! – diz a Cris. 

- E o Carlitos? A Aninha também estava! – responde ele dirigindo-se 

vagarosamente à casinha (…)” (5 de Fevereiro 2002) 

 

“(…) – A das tarefas já cantou – diz o Emanuel tirando um bocado de plasticina 

das mãos da Suzy. 

- Eu ‘inda ‘stou a fazeri coisaaa…. – diz a Suzy recuperando a plasticina das mãos 

do Emanuel (…)” (19 de Fevereiro 2002) 

 

O significado atribuído ao momento da arrumação, construído em 

interacção com o grupo de pares, desencadeia entendimentos específicos da 

ordem instituída e coage as crianças a assumirem posições de vigilância e 
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controlo das acções e comportamentos do grupo de pares que se traduzem em 

constantes advertências e chamadas de atenção. Estas advertências 

pressionam os “opositores” a adequarem os comportamentos e, paralelamente, 

demonstram a preocupação de uns em relação aos outros no sentido de 

evitarem que venham a ser penalizados de desfrutar dos espaços lúdicos: 

“Arrumar! quem não arruma não brinca!”96; “Arruma! Sinão óspois num 

brincas na casinhaaa!”97. 

Através do circuito de intra e inter denúncias, as crianças desempenham 

um papel preponderante na “regulação das suas acções individuais e 

colectivas” (Ferreira, 2002) constrangendo-se mutuamente a agirem em 

conformidade com a ordem social adulta do JI da Lagoa. Os seus modos de 

agir, pensar, comportar e relacionar mas também controlar, vigiar e regular os 

comportamentos inter e intra grupos constituem-se em poderosos processos 

de construção e participação da sua própria organização social em sub grupos 

étnicos e no grupo de crianças do JI. Processos em que as crianças se tornam 

co-autoras dos seus próprios “mundos de vida” sociais e étnicos e das suas 

infâncias como crianças ciganas e crianças não ciganas e de “alunos” do JI 

participando na estruturação e estrutura das suas ordens sociais.  

O modo específico como as crianças de etnia cigana e não cigana se 

organizam como grupo social é indissociável das suas culturas étnicas sociais 

e culturais dos estatutos e papéis auto e hetero atribuídos, do uso e gestão dos 

mesmos, das redes de cumplicidade construídas e partilhadas e da relação 

estabelecida com a ordem social adulta.  

Finalmente, o ritual da arrumação apresenta-se também às crianças 

como um processo de integração social na ordem do JI, uma vez que parece 

ser visto pelas crianças e entre elas como uma actividade indispensável ao 

acesso e fruição dos espaços lúdicos, especialmente aos da casinha e médico. 

Daí que a realização ou fuga da arrumação tenha como consequências a 
                                                 
96 In registo 26 de Abril 2002. 
97 Idem. 
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recompensa ou penalização: “Quem não arruma não brinca”98; “quem brinca 

é que arruma”99. Tal significa que a arrumação é aqui entendida do ponto de 

vista das próprias crianças como a condição primeira que lhes faculta a 

“realização de um dos seus direitos como crianças” (Ferreira, 2002:630), o 

direito de brincar.  

 
“(…) Carlitos permanece sentado num “banco” da “carrinha”. 
- Arruma! – diz-lhe o Emanuel. 

- Eu queria iri ao cassamentooo – responde-lhe o Carlitos. 

- Arrumar! Quem não arruma não brinca! – diz a Salomé. 

- Depois não brincas na casinha – reforça a Catarina, enquanto coloca os 

tachos no lugar. 

- Arruma! Sinão óspois num brincas na casinhaaa! – diz a Mara (…)” (26 de Abril 

2002) 
 

•A arrumação como prolongamento do brincar: brincar às 
arrumações 

 

Na sequência do que se tem vindo a dizer acerca das relações que as 

crianças estabelecem com a ordem adulta, importa sublinhar um outro 

comportamento evidenciado pelas crianças: brincar às arrumações no 

momento da arrumação colectiva. 

Brincar às arrumações é uma actividade assumida pelas crianças que ao 

afirmarem-se como actores sociais, usam esta actividade como forma de 

afrontar o instituído. Brincar às arrumações assume maior visibilidade na área 

da casinha, sendo, no entanto, uma acção mais frequentemente protagonizada 

pelas meninas de etnia cigana. Esta actividade consiste num fazer 

sequenciado e repetitivo, traduzido no arrumar e desarrumar e no voltar a 

arrumar. Nesta medida, as meninas de etnia cigana depois de já terem 

arrumado as roupas da casinha, desarrumam de novo, despejando as roupas 
                                                 
98 In registo 19 de Abril 2002. 
99 In registo 5 de Fevereiro 2002. 
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no chão e reiniciam a arrumação dobrando, pausadamente, as roupas e 

recolocando-as nos seus lugares. Igual procedimento acontece com a feitura 

da cama ou com a limpeza e arrumação das loiças na cozinha. O seu modo de 

fazer e de apropriação da rotina da arrumação, permite-lhes rentabilizar o 

escasso tempo destinado ao brincar e legitimar a brincadeira na própria 

definição da situação – arrumar.  

Se considerarmos que ao brincarem às arrumações as crianças arrumam 

de facto, podemos então dizer que brincar às arrumações não significa tanto 

um desrespeito da regra, mas antes a introdução de nuances da cultura de 

pares na regra adulta: como sejam o fazer e o voltar a fazer, prolongando o 

tempo da arrumação e o da brincadeira.  

Nesta perspectiva, brincar às arrumações é duplamente aceitar e 

integrar a regra da arrumação na brincadeira mas, simultaneamente, subverter 

a própria regra e ressignificá-la, atribuindo-lhe outros sentidos em função dos 

interesses de momento das crianças. 

Da acção estratégica das crianças resulta a conciliação dos dois 

interesses: o da ordem adulta – arrumar – e o das crianças – brincar. 

Emergindo desta articulação de interesses, a construção de ordens instituintes 

passam então a nortear as dinâmicas das crianças num tempo espaço 

destinado a cumprir a ordem adulta, dentro dos limites temporais pré 

estabelecidos.  

 
“(…) Cris, depois de ter arrumado as gavetas, volta a despejá-las no chão e 

começa a arrumá-las de novo. 

- Tu já fizestes isso – diz-lhe a Guida. 

- Pois, mas ainda façoo maiss qu’inda num ‘stava bem – responde-lhe 

enquanto dobra, de novo, as roupas e as põe na gaveta. Terminada a 

arrumação dirige-se à cozinha, onde se encontra o Edu, a abrir e fechar 

portas do louceiro. Cris tira a toalha da mesa, enrola-a e vai para a porta da 

sala sacudir a toalha com ruído. Regressa à casinha e coloca-a na mesa. 
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Sobre esta põe uma jarra com rosas de plástico, brancas e rosa. Depois pega 

numa esponja e começa a “lavar” as bacias do lava-loiça. 

- Isso já está lavado - diz-lhe o Edu. 

- Mas…mas lavooo… eu lavo tudooo… eu quero fazerii! - Responde-lhe ela 

rindo. (…)” (14de Janeiro 2002) 

 

“(…) Suzy e  Guida levantam-se e vão para o quarto. Suzy abre as gavetas da 

cómoda e espalha as roupas no chão:  

- Eu vou arrumari elas… – e Suzy começa a dobrar as roupas uma a uma e a pô-

las dentro da banheira. 

- Põe na gaveta – diz-lhe a Guida 

- É na banheira p’ra ‘stari tudo arrumadinho! A banheira num tem água. Agora 

bota-se a roupa dentroooo – diz Suzy continuando a colocar a roupa dobrada 

dentro da banheira. 

João e Carlitos atiram com as loiças para dentro do louceiro.  

Suzy, no fim de arrumar as roupas, vai para a cozinha e tira todas as loiças para o 

chão. Põe-se de cócoras e, com uma banana de plástico, esfrega os tachos. 

- Porque lavas a loiça no chão? - Pergunta-lhe a Guida 

- Porque sim… – e continua a esfregar os tachos. 

- Já posso arrumar este? - pergunta Guida apontando para um tacho que a Suzy 

acaba de pôr de lado. 

- Já... êssi já tá limpo... – diz Suzy esfregando outro tacho. 

Guida arruma os tachos, à medida que Suzy os dá por lavados (…)” (05 de Março 

2002) 

 

Um olhar atento a estas situações permite-nos perceber que quer as 

crianças ciganas quer as crianças não ciganas usam/aproveitam o momento 

da arrumação para prolongarem a brincadeira. Tal procedimento é apreendido 

pelo conjunto das acções desenvolvidas no âmbito da arrumação – despejar as 

roupas da gaveta depois de as ter arrumado e voltar a arrumá-las; “lavar” as 

bacias do lava loiças quando este já tinha sido “lavado”.  

Percebe-se também que, por vezes, os modos de arrumar e de limpar 

das crianças ciganas não seguem exactamente os mesmos tramites que os das 
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crianças não ciganas – lavar a loiça de cócoras em vez de usar o lava-loiça; 

arrumar a roupa dobrada na banheira em vez de o fazer na gaveta da cómoda 

– o que parece estar em causa neste confronto intercultural não é tanto uma 

divergência relativamente a valores e princípios de arrumação e limpeza mas, 

sobretudo, os modos considerados legítimos pela cultura não cigana para 

levar a cabo essas acções. É exactamente o arbitrário cultural que se explicita 

nestas situações que dá conta dos juízos etnocêntricos que se geram entre as 

próprias crianças e que reproduzem as relações étnicas da sociedade mais 

alargada. 

Lavar as loiças no chão e de cócoras ou dobrar e guardar as roupas na 

banheira quando se tem outras condições para o fazer são, à partida, práticas 

estranhas e descabidas na cultura das crianças não ciganas e em particular das 

crianças com um nível sócio económico como as que frequentam o JI da 

Lagoa100. Mas estas práticas são, no entanto, inquestionáveis para as crianças 

de etnia cigana, dado que estão enraizadas na sua própria cultura e são 

concordantes com a sua pertença social (cf. Cuche, 1999). Por isso, quando 

questionadas pelas crianças não ciganas “Porque lavas a loiça no chão?”, as 

crianças de etnia cigana respondem simplesmente com um “Porque sim…”.  

Como se pode apreender da situação acima apresentada, o momento da 

arrumação configura-se num momento propício à exposição, confronto e 

partilha de saberes e de fazeres pois permite uma aproximação a alguns dos 

aspectos das culturas ali presentes, a qual possibilita a construção de inter 

conhecimentos mútuos favoráveis à compreensão dos contextos de vida dos 

diferentes actores sociais, da sua origem social, do sistema de valores étnicos, 

culturais e sociais.  

A convivência entre diferentes culturas, costumes e tradições poderá vir 

a constituir-se num dos alicerces de pontes futuras erguidas em direcção ao 

conhecimento da singularidade das diferentes culturas que matizam os 

                                                 
100A este propósito confrontar o quadro 3, página 86. 
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contextos de educação formal, à compreensão dos seus costumes e tradições, 

à sua aceitação recíproca e valorização das diferenças em presença. 

 

5.- Síntese e balanço: geração, etnia e género, articulações possíveis 

É altura de fazermos uma síntese que, centrando-se na questão das 

articulações entre o mundo adulto e o mundo das crianças e dos seus efeitos 

nas interacções entre as próprias crianças, traga à superfície a problemática 

das interacções sociais que ocorrem no JI da Lagoa. 

Sendo as interacções sociais indissociáveis do contexto em que 

ocorrem elas merecem ser agora reflectidas tendo em consideração a 

influência de um contexto social mais alargado, ou seja a presença do meio e 

da sociedade em geral no qual as crianças se relacionam com os adultos – 

relações geracionais – cuja presença se faz sentir no curso das interacções 

que, por sua vez, se jogam entre as crianças no JI da Lagoa – relações étnicas. 

Assim, perceber o papel desempenhado pelos valores, concepções e pelas 

representações sociais veiculadas pelas gerações mais velhas, nas relações 

inter e intra étnicas entre as crianças quer ciganas quer não ciganas é o que se 

procurará, em jeito de síntese e balanço, reflectir de seguida.  

Tivemos já oportunidade de mencionar que, no momento de reunião de 

grande grupo, as interacções entre as crianças ciganas e não ciganas oscilam 

entre relações caracterizadas por uma maior verticalidade – como é o caso das 

interacções produzidas entre o/a das tarefas e as restantes crianças – e/ ou 

relações mais horizontais – como sucede entre as crianças que ocupam 

lugares de menor destaque relativamente à criança que lidera. Por 

conseguinte, pode então dizer-se que no âmbito do desempenho das tarefas do 

líder se assiste, com o aval da ordem institucional adulta, à reprodução pelas 

crianças das relações geracionais típicas entre adultos e crianças, ainda que 

neste caso a questão da etnia não seja à partida imediatamente entendida 
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como relevante, uma vez que o papel de líder é rotativamente assumido por 

todas as crianças independentemente da etnia. 

Um outro exemplo da influência do meio e da sociedade nas relações 

intra e inter étnicas entre crianças ciganas e não ciganas é visível nas 

interacções verbais que ocorrem no momento da apresentação das surpresas, 

momento em que é perceptível a existência de juízos de valor depreciativos 

por parte de algumas crianças não ciganas quando observam as “surpresas” 

que as crianças ciganas trazem para mostrar no JI.  

 
“(…) As vossas mães acham sempre coisas! A minha nunca acha nada… – diz o 

Emanuel. 

- Atão…elas achaaa… – diz a Cris 

- Mas às vezes tiram coisas… – diz o Emanuel. 

- A genti não tem, às vezis a genti tira aos outro! – diz a Vânia (…)” (25 de Janeiro 

2002) 

 

Nas interacções que ocorrem entre as crianças é possível a apreensão da 

presença de representações sociais pelas crianças não ciganas face às crianças 

ciganas: de um lado a ideia de que os ciganos tiram coisas; do outro a 

percepção de que os não ciganos possuem coisas que podem ser tiradas, 

deixa transparecer nos discursos das crianças não ciganas um conjunto de 

apreciações e insinuações negativas ao modo como as famílias das crianças de 

etnia cigana adquirem os seus bens materiais: “Mas às vezes tiram coisas”.  

Ora, subjacentes a esta ideia, estão concepções acerca do modo de vida 

e do valor do trabalho – ou melhor de um não trabalho – que por sua vez são 

denotativos de qualidades psicológicas – preguiçosos, pouco esforçados… – 

nas quais se enraízam qualidades morais em consonância – não ter respeito 

pela propriedade alheia. 

É esta lógica que constrói uma suposta natureza cigana que a trabalha 

para naturalizar aquilo que não são mais do que preconceitos a propósito deste 
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grupo social. O efeito social que estes preconceitos não ciganos têm, avaliam-

se para as situações em que as próprias crianças de etnia cigana assumem e 

justificam que “A genti não tem, ás vezis a genti tira aos outro!” como forma 

legítima de obter o que necessitam. Pode-se, de algum modo, inferir das 

palavras das crianças ciganas que “tirar coisas” (a outros) parece ser uma 

prática na cultura cigana que as crianças de etnia cigana assumem e justificam 

como forma de obterem os bens materiais de que necessitam.  

No entanto, pode-se de igual modo inferir que as crianças ciganas 

conhecem o preço do incumprimento da lei não cigana e a existência de uma 

autoridade que vigia e exerce controlo e repressão; conhecem também formas 

de escapar à repressão da autoridade não cigana: 

 
 “(…) - Eu fazi um carro pr’a andari dipressa…aaa e fugiri da polícia…aa! – diz o 

Carlitos. 

- Só foge da polícia quem tira coisas… e vós às vezes tirais – diz o Edu 

- Os grandis às vezis tira…dispois a polícia vem – diz o Carlitos (…)” (01 de 

Fevereiro 2002) 

 

As representações sociais das crianças não ciganas acerca dos ciganos 

inserem-se num imaginário colectivo que através dos tempos têm vindo a 

desenhar uma imagem “negra” sobre os ciganos e sobre as suas práticas. O 

cigano é, ainda hoje, visto como um ‘ladrão’, ‘desordeiro’, ‘desonesto’ e, 

ultimamente, como ‘traficante de droga’. Mesmo que tais atributos não 

correspondam, em regra, à realidade, o certo é que tal não deixa de ter 

consequências no relacionamento com os membros desse grupo étnico (cf. 

Silva, 2000:63). Pensamos que estas representações, ao longo dos tempos, 

têm interferido no estabelecer de uma aproximação e aceitação entre ciganos 

e não ciganos e, ao que tudo indica, continuam a ser transmitidas às crianças 

desde muito cedo, fazendo-se sentir no relacionamento inter étnico: “se não te 
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portas bem vem um cigano e leva-te; come senão dou-te aos ciganos; não vás 

para longe senão o cigano rouba-te”. 

Nos segmentos apresentados é possível inferir das palavras das crianças 

ciganas o reconhecimento da sua condição de desapossados de bens materiais 

similares aos dos não ciganos, e o conhecimento das consequências concretas 

que advêm de comportamentos e práticas ilegais adoptadas, nomeadamente o 

“roubo”.  

Das interacções verbais expressadas pelas crianças de etnia cigana 

quando avaliam os bens materiais das crianças não ciganas e quando aludem 

aos seus saberes académicos ressaltam sentimentos de admiração e fascínio: 

 
“(…) –Tu disenha coisa gira Paulinhooo! – diz a Mara ao Paulo. 

- O Emanuel é qui disenhaaa! – diz a Cris. 

- E a Barbita (Babá) tamém disenhaaa! – diz a Mara 

- Os outro todos faz coisa gira… – diz a Amália (…)” (19 de Fevereiro 2002) 
 

As interacções sociais não sendo alheias aos modos como as pessoas se 

vêem mutuamente são influenciadas pelos grupos sociais a que pertencem e 

pela forma como percebem as categorias sociais de uns e de outros (cf. Tajfel, 

1982:15) e são inseparáveis dos valores económicos, sociais e culturais 

perfilhados. 

Dos comportamentos observados no momento de reunião de grande 

grupo infere-se a existência de entendimentos atravessados por representações 

preconceituosas e por atitudes discriminatórias em relação ao grupo étnico 

cigano. Entendimentos também visíveis nas interacções que se jogam entre as 

crianças ciganas, sobretudo, entre as que vivem situações de maior prestígio 

social dentro da comunidade étnica – as que descendem do patriarca – e as 

que pertencem a famílias mais desfavorecidas.  

As interacções intra étnicas no momento de reunião de grande grupo 

são pautadas por relações de dominação sendo que as crianças ciganas se 
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vêem amiúde subordinadas, discriminadas e evitadas pelas crianças não 

ciganas.  

As relações que as crianças estabelecem com os adultos e com a 

sociedade mais alargada fazem-se sentir também ao nível das interacções 

construídas e actualizadas entre as crianças noutros momentos e situações, 

nomeadamente no âmbito das brincadeiras em que elas participam. Um dos 

aspectos que regularmente atravessou os modos como as crianças brincaram e 

assumiram os seus papéis no jogo foram/ são os seus entendimentos sobre os 

papéis de género, aspecto que é notoriamente visível nos excertos de 

episódios interactivos ocorridos entre crianças ciganas. 

 
“(…) Suzy (…) vai para o quarto com o Carlitos e apontando para a boneca 

pergunta:  

- Ela chorou? 

- Num sei! Eu andei no cafééé…e tu é qui é a mãei! - responde-lhe o Carlitos (…) 

Carlitos deita o colchão no chão da cozinha. Suzy e Carlitos deitam-se com a 

boneca no meio. 

Pouco depois Suzy e Carlitos levantam-se. Carlitos diz à Suzy:  

- Dá cá a filha, eu sou o paiii! 

- Vai tratari dos cavalos, qui eu trato dela…- diz-lhe Suzy (…)” - Elis ‘stão a 

comeri couves no quintal dum homi! - Diz-lhe Carlitos (…)” (08 de Março 2002) 

 

“(…) [Na casinha] Vânia põe o avental à cinta, pega na toalha que está em cima 

do cadeirão, mete-a dentro da banheira e esfrega-a. Nisto entra Carlitos e ela diz-

lhe:  

- Tu és o pai e eu sou a mãei. 

- Eu sou a mãe… tenho qui lavari esta roupa.- Diz-lhe a Vânia. 

 Suzy entra na casinha e pegando na boneca ao colo diz:  

- Sou a filha! Ajudo a pegari nos pequenos ao colo. Eu pego na bebé… 

Vânia sorri para a Suzy (…)” (12 de Março 2002) 
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Ao analisarmos os discursos das crianças ciganas, e os temas de 

brincadeira, reiterámos a convicção de que os modos como as crianças 

observam e interpretam os seus “mundos de vida”, perpassam em algumas das 

suas brincadeiras de pares. As representações das crianças ciganas sobre os 

papéis de género corroboram a ideia de que na sua cultura o homem assume 

na família um papel essencialmente “instrumental” e a mulher um papel 

“expressivo”. 

Os papéis de género que emergem das brincadeiras de pares não são 

questionados pelas crianças ciganas. Pelo contrário, elas integram-nos nas 

suas brincadeiras e fazem-lhes referência como algo indissociável das suas 

formas de vida. Infere-se destes diálogos a existência de uma cultura de 

submissão das mulheres aos homens e a atribuição de um lugar de destaque 

aos homens na família.  

Contrariamente ao que sucede com as representações dos papéis de 

género das crianças de etnia cigana, as representações das crianças não 

ciganas sobre este assunto apresentam uma clivagem, na medida em que para 

elas é perfeitamente aceitável que o homem assuma algumas 

responsabilidades com os filhos e realize actividades domésticas: 
 

“(…) Eu agora era o pai e ia dar banho ao bebé... - diz Zé (não cigano), dirigindo-

se ao quarto. Depois, senta-se no cadeirão e começa a despir a boneca. 

- Os homi num dom banho aos filhos. Só as mulheri é que dom - diz o Carlitos. 

- Isso é que dão, olha o meu pai dá - diz o Zé (não cigano). 

- Mas o meu pai não dá - diz o Carlitos. 

- Pois não… as mulheries é que tratam dos filhos - diz a Suzy (…)” (01 de Março 

2002) 

 

“(…) Paulo (não cigano) começa a estender um cobertor na cama. Ao vê-lo Cris 

tira-lhe o cobertor e diz: 

- Senta-ti e espera, eu faço a cama. 

- Deixa, eu faço! - diz-lhe Paulo (não cigano). 
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- Não, tu não fazis, os homis não fazem camas - diz-lhe a Cris. 

- Só que o meu pai faz camas! 

- Mas a minha mãei é que faz - diz a Cris. (…)” (09 de Abril 2002) 

“(…) Carlitos ao ouvir a canção da arrumação regressa à casinha. Estende um 

colchão no chão do quarto deita-se e diz:  

- Eu não arrumo, as mulheri é qui arrumaaa! 

- É.... as mulheri é qui arruma - diz a Mara ao Zé (não cigano). 

- E os homens fazem o quê? - pergunta-lhe o Zé. 

- Olha…aaa, descansam! - responde-lhe o a Mara. 

Simone reforça a opinião da Mara dizendo:  

- Pois é, as mulheris é qui trata da casa…aaa! Deixa qui eu arrumo…ooo - e 

sentando-se no chão começa a vestir a boneca (…)” (26 de Fevereiro 2002) 

 

Com efeito, deparámo-nos com opiniões divergentes entre as crianças 

ciganas e não ciganas sobre o que os homens e as mulheres devem fazer o 

que se repercute nos papéis assumidos e desempenhados pelas crianças no JI. 

Essa divergência é manifestamente notória entre os subgrupos em presença, e 

dentro de cada subgrupo é visível um entendimento partilhado.  

Ao olharmos os trechos dos episódios interactivos seleccionados 

reforçamos a ideia de que todas as crianças de etnia cigana (meninas e 

meninos) partilham a ideia de que compete à mulher cuidar da casa, dos filhos 

e do marido; e todas se referem unanimemente ao lugar que o homem deve 

ocupar na esfera familiar. Já as crianças não ciganas apresentam um outro 

olhar sobre a distribuição dos papéis de género, inscrito numa lógica de 

organização social, baseada na emancipação da mulher e nas relações de 

género mais democráticas, em que emerge uma maior simetria de papéis ao 

nível do desempenho de actividades domésticas.  

Para além das representações dos papéis de género que as crianças 

ciganas e não ciganas têm, é ainda importante assinalar outras clivagens 

decorrentes dos rituais dos casamentos que têm lugar na cultura cigana e na 

cultura não cigana. 
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 “(…) - Nos casamentos as noivas vão para a igreja em carros com flores - diz a 

Catarina (não cigana). 

- Pois é, e depois o padre casa… e depois é que as pessoas do casamento vão para 

o restaurante - diz o Emanuel (não cigano) 

- A noivia não vaiiii di carro à igreja, as pessoa vão à casa da noivia e a festa é 

láaa - diz Suzy  

- Oh, isso é um casamento esquisito… - diz o Emanuel (…)” (14 de Janeiro 2002) 

 

“(…) Cris começa a fazer a cama. Depois, da cama feita, abre uma bolsa e retira 

pétalas de rosa que espalha sobre a cama cantando: 

- A noivia ‘stá tão bonitá…num si podí levantarí… Catarina! estou a pôr tudo lindo 

…vai seri o casamento da noivia! . 

-  Não se põe flores na cama... põe-se nos carros na casa e na igreja... - diz a 

Catarina (não cigana). 

- Põe... [flores na cama] - diz a Cris. 

- Os vossos casamentos são diferentes são esquisitos... - diz a Catarina (não 

cigana).  

- São belo... e tem muita comidaaa... e festaaa.... - diz a Cris. … (…)” (09 de Abril 

2002)  
 

De facto, deparámo-nos com a explicitação de diversos saberes, 

diferentes experiências que decorrem da pertença das crianças a grupos 

sociais distintos com culturas peculiares. Assim, enquanto as crianças não 

ciganas dizem que: “nos casamentos as noivas vão para a igreja em carros 

com flores, e depois o padre casa… e depois é que as pessoas do casamento 

vão para o restaurante”, as crianças ciganas falam de outra realidade e 

contrapõem dizendo que: “A noivia não vaiiii di carro à igreja, as pessoa vão 

à casa da noivia e a festa é láaa”.  

A descrição feita pelas crianças não ciganas relativamente à celebração 

dos seus casamentos não desencadeia qualquer tipo de comentário às crianças 

de etnia cigana. Estas crianças descrevem convictamente a sua realidade 

aludindo aos rituais dos casamentos ciganos como sejam: a noiva não ir à 
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igreja, a festa de casamento ser na casa da noiva, o que motiva a deslocação e 

concentração das pessoas para a sua casa. Na perspectiva das crianças 

ciganas, os rituais dos casamentos ciganos são inquestionáveis, na medida em 

que consideram os casamentos ocasião de festa, alegria e de fartura: “São 

belo... e tem muita comidaaa... e festaaa....”. A comida em abundância e a 

festa são dois dos ingredientes que do ponto de vista das crianças ciganas 

conferem beleza a um casamento cigano.  

O “desenho” que as crianças ciganas fazem dos casamentos da sua 

etnia origina comentários etnocêntricos às crianças não ciganas: “Os vossos 

casamentos são diferentes, são esquisitos”. Há aqui uma tendência para 

“considerar a cultura do seu próprio povo como a medida de todas as outras” 

(Rowland, 1986) porque as crianças não ciganas parecem considerar inferior 

aquilo que se desvia das suas representações a propósito do que deve ser, 

neste caso a propósito do que do seu ponto de vista deve ser um casamento. 

Infere-se das palavras das crianças não ciganas uma interpretação 

depreciativa relativamente a este aspecto da cultura cigana. O desconhecido, o 

diferente, o que não entendem é, por vezes, traduzido como esquisito. 

O confronto e o diálogo das práticas sociais inerentes às duas culturas 

específicas com características pode propiciar um inter conhecimento da 

cultura do outro, e que poderá concorrer para o respeito e valorização dessas 

diferenças, ou seja o respeito e valorização do outro. 

Em jeito de síntese, importa dizer que o conjunto de interacções que 

ocorrem na sociedade mais alargada entre crianças e adultos entrecruza-se nas 

interacções que as crianças constroem e actualizam na vida de todos os dias 

no JI da Lagoa e são perceptíveis quer ao nível das relações que as crianças 

estabelecem com a ordem social do JI, quer ao nível das interacções 

construídas e actualizadas entre as crianças ciganas e não ciganas no âmbito 

das diferentes actividades que desenvolvem e das brincadeiras em que 

participam.  
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V.- Considerações finais e conclusão 

A frequência do JI da Lagoa por crianças ciganas e não ciganas levanta, 

à partida, um conjunto de questões que é necessário atentar: em primeiro de 

tudo, trata-se de crianças com histórias de vida peculiares, com uma cultura 

diferente dos demais. Por conseguinte, é imprescindível que o educador 

assuma e desenvolva um modo de trabalho pedagógico multicultural capaz de 

integrar aspectos das diferentes culturas, que contemple e responda os/aos 

múltiplos interesses das crianças em presença; que respeite e valorize os seus 

saberes, as suas formas de estar e de ser. É importante que o educador faça 

ruptura com o “formalismo igualitário” (Montenegro, 2003), o tratamento por 

igual que “ignora que o cigano está mais longe do que o não cigano da cultura 

escolar, e que está numa relação oposta e não em harmonia” (ibid.:83). 

Neste sentido, importa focalizar na problemática da “educação 

inter/multicultural” (Stoer e Cortesão, 1999), enquanto uma forma de acção 

capaz de valorizar e fazer dialogar as diferentes culturas em presença, de 

encurtar as distâncias que as separam e de desmoronar as atitudes 

etnocêntricas e preconceituosas que, frequentemente, atravessam, norteiam e 

lideram as relações que os diferentes actores constroem entre si.  

A multiculturalidade, que abunda e permeia nas sociedades ocidentais, 

nomeadamente, na portuguesa, tem vindo a desencadear, a nível político e 

social, a necessidade de se encontrarem e implementarem estratégias, que 

visem a integração efectiva, na sociedade, dos grupos minoritários - étnico e 

culturais – frequentemente, atingidos por actos de discriminação e de racismo. 

Nesta medida, “a educação multicultural prende-se em primeiro lugar, com 

questões da justiça social, com preocupações políticas de procurar a igualdade 

de oportunidades e de combater a discriminação que tem atingido 

determinadas camadas e grupos sociais” (Vieira, 1999:64). Contudo, a 

problemática da educação multicultural tem suscitado algumas críticas (Stoer 
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e Cortesão, 1999; Vieira, 1999; Wieviorka, 1999), na medida em que, ao 

inscrever-se numa dinâmica, que visa o respeito das diferentes culturas e 

mentalidades, as deixa navegar em águas paralelas, sem promover o diálogo 

entre elas, correndo o risco de “conduzir os grupos minoritários a um certo 

isolamento, mesmo em casos extremos, até à guetização” (Stoer e Cortesão, 

1999:23). Interessa, por conseguinte, desenvolver uma acção dinâmica e 

interaccionista de enriquecimento e de aprendizagem, sustentada na troca de 

saberes e no diálogo entre culturas (cf. Vieira, 1999), por forma a fomentar 

uma “educação inter/multicultural”.  

A coexistência de culturas no jardim de infância, a constatação e 

aceitação das diferenças decorrentes da presença de etnias diversas e da 

existência de crianças pertencentes a diferentes estratos sociais (cf. Vieira, 

1999:67), não constituem condição suficiente para levar por diante um 

projecto, empenhado na construção de uma sociedade mais democrática, mais 

justa e humanitária. Tal atitude pode conduzir a uma tentativa “caridosa” e/ 

ou tecnocrática de lidar com a diversidade cultural no JI, inserindo-se no 

âmbito de uma pedagogia designada de “educação multicultural benigna” (cf. 

Stoer e Cortesão, 1999:26; Cortesão et al., 2000), em que o “outro diferente” 

é olhado de forma benevolente, aceitando-se, acriticamente, as suas normas e 

valores. Estas atitudes de tolerância não vão de par com uma análise relativa a 

questões de poder, que se jogam entre os diferentes actores, na medida em 

que “não procuram identificar o seu significado no contexto social em que 

ocorrem nem se apoiam na consciência de que há fenómenos de 

discriminação ocultos, mesmo em algumas relações mais bem intencionadas 

mais benevolentes” (Cortesão et al., 2000:11). As formas de relacionamento 

em jogo entrecruzam-se com factores vários, nomeadamente, com processos 

de socialização, sustentados em estereótipos e preconceitos, com processos de 

formação inicial e contínua, referenciados a uma homogeneidade 

sociocultural - o que, na opinião das autoras, concorre para o 
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desenvolvimento de uma incapacidade visual, relativamente ao “arco-íris 

cultural” e se pronuncia, cada vez mais, como uma característica das 

sociedades actuais. 

No sentido de contribuir para a mudança de atitudes e de modos de 

proceder com o “outro diferente”, torna-se necessário apostar numa 

“formação para a diversidade” (ibid.), que contemple o questionamento, 

confronto e debate de perspectivas relativas à multiculturalidade e à educação 

inter/multicultural. É imprescindível pensar na formação de profissionais de 

educação, tendo em vista a interculturalidade101, que contribuam para a 

construção de crianças interculturais, que, mesmo sendo diferentes, possam 

comunicar entre si (cf. Vieira, 1999).  

A construção de uma escola e sociedade interculturais, segundo Vieira 

(1999), passa por uma pedagogia de troca e de partilha de experiências entre 

os diferentes actores em presença, concretamente, entre as várias crianças e os 

vários adultos (professores, pais e outros membros da comunidade local), pela 

comunicação e confronto de diferentes saberes, e pela descoberta e 

valorização das diferenças, sustentadas no respeito mútuo.  

Perotti considera que o JI, na sua acção com as crianças, desempenha 

um papel preponderante, no sentido da descoberta da alteridade e semelhança 

no outro, da educação para a cidadania, da formação pessoal e social, “dos 

direitos do homem e dos valores democráticos” (Perotti, 2003:55), valores 

                                                 
101 McCarthy (cit. por Stoer e Cortesão, 1999) apresenta um conjunto de recomendações, que, numa educação 
atenta às culturas, é importante considerar. Nesta conformidade, “refere a importância de (i) identificar 
‘constrangimentos e barreiras postas à criatividade de professores e à inovação da cultura institucional das 
escolas através das prioridades educativas pelas autoridades, directores e programas de formação de 
professores nas universidades; (ii)‘articular um conjunto afirmativo de práticas que tomem seriamente em 
consideração diferenças de necessidades, interesses de minorias e da juventude urbana em situação difícil 
(…) o que implica contactos com estudantes afro-americanos e latinos e com os seus pais’; (iii) implementar 
‘esforços muito maiores na consecução de metas de igualdade de oportunidades de acesso e de sucesso’; (iv) 
desenvolver, em vez de um ‘currículo constituído por segmentos de informação, um conhecimento escolar 
que seja ‘visto como um processo dinâmico e multifacetado’; (v) apoiar-se ‘num modelo disciplinar que 
enfatize a interdisciplinaridade, o desafio intelectual, o debate entre perspectivas antagónicas e um vigoroso 
questionamento das tradições recebidas’; (vi) ‘enfatizar a autonomia dos estudantes relativamente a múltiplas 
fontes de informação’; (vii) ‘estabelecer claras conexões entre saber e poder’” (Stoer e Cortesão, 1999:30-
31). 
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considerados centrais na formação da criança e do jovem intercultural, numa e 

para uma sociedade pluricultural.  

A construção de uma relação com o outro inscreve-se no âmago da 

educação intercultural e pretende promover a descoberta de diferenças e 

semelhanças entre as crianças, concorrendo para a aceitação e valorização do 

outro, seu igual. Em suma, a pedagogia da relação humana é desenvolvida 

pela educação intercultural e pretende criar condições, que propiciem “à 

criança situar-se a si própria, em cada momento, relativamente aos outros; 

procure dar-lhe os meios para diversificar as suas referências e viver as 

diversas modalidades culturais do seu meio. A educação intercultural forma a 

criança para a comunicação, incluindo em situação de conflito, onde as 

relações não são evidentes” (Perotti, 2003:51). 

A perspectivação e desenvolvimento de uma pedagogia 

“inter/multicultural”, no JI, decorrem da “formação pessoal e social de 

[educadores], agentes do processo educativo em sociedades multiculturais” 

(Vieira, 1999:123). É indissociável da existência de educadores com 

competências inter/multiculturais (Stoer, 1994; Cortesão e Stoer 1995) atentos 

à diversidade de públicos, que constituem o seu grupo de trabalho, e, 

concomitantemente, ao reconhecimento do valor e importância de uma 

pedagogia intercultural na/ para a formação das crianças e jovens 

interculturais, numa sociedade e JI, onde a pluralidade de culturas é um facto. 

Em síntese, a concretização de uma acção inter/multicultural entrecruza-se 

com processos de formação pessoal e social, alicerçados em valores, que têm 

como bandeira a democracia participativa, a liberdade/igualdade, a 

solidariedade e a justiça social e entrelaça-se com modos de se ser 

profissional que integram a observação, o entendimento e a compreensão da 

heterogeneidade cultural das crianças com vista à construção de pontes entre 

os seus saberes quotidianos e o currículo escolar (cf. Vieira, 1999). 
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Em muitos contextos de educação formal, a educação intercultural é 

ainda uma miragem, um terreno imaculado. O JI não está orientado no sentido 

do respeito e consideração pelas culturas minoritárias. Como se tem vindo a 

constatar nas propostas educativas do JI da Lagoa, não são contemplados os 

aspectos culturais dos diversos grupos minoritários em presença, nem os seus 

interesses e necessidades, enquanto grupos dotados de características próprias 

e distintas. A organização do espaço/tempo, a forma como os materiais 

povoam esses espaços, as rotinas e a duração das mesmas, os sistemas de 

regras e valores inscrevem-se na homogeneização da oferta educativa. 

Como refere Vieira, o JI “democrático está ainda muito na ideologia, na 

retórica e nas intenções. Na prática, [o JI] vive uma tensão entre a 

uniformização e a diversificação, entre a tradição da cultura legítima do 

Estado e a modernidade da educação e pedagogias interculturais” (Vieira, 

1999:67), os modos de trabalho relativamente à diversidade cultural e étnica 

regulam-se, ainda, em grande medida, por referência ao grupo dominante: 

valorizam-se os códigos linguísticos elaborados (Bernstein), uniformizam-se 

os programas e o sistema de avaliação, podendo assim dizer-se que [o JI] 

raramente permite a diversidade de modos de aprender” (ibid.:63). Não 

obstante, a existência de normas orientadoras de integração da diversidade nas 

escolas, assiste-se ainda a uma tendência homogeneizante: os currículos 

centram-se nos conteúdos da cultura dominante e no professor, enquanto 

transmissor da cultura, e não têm em conta as experiências de vida das 

crianças pertencentes a grupos minoritários, “os valores e saberes são os do 

professor e do seu grupo social de origem” (Stoer e Cortesão, 1999:58). As 

dinâmicas de trabalho, relativamente à diversidade étnica e cultural, situam-se 

ainda, em muitas escolas e JIs, ao nível da aceitação e tolerância, sem, 

contudo, se fazerem dialogar as diferenças, ou seja, permite-se a sua presença, 

(porque a isso se é obrigado) mas ignora-se a sua existência (cf. Stoer e 

Cortesão, 1999), enquanto um grupo dotado de especificidades, que importa 
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conhecer para melhor lhe responder. Desta forma, as crianças pertencentes a 

minorias étnicas e culturais, encontram-se numa situação desfavorável, 

relativamente às crianças das culturas dominantes. Assim, pode dizer-se que o 

JI “toma parte no aumento de características hegemónicas da cultura 

dominante e, por conseguinte, no esmagamento simbólico (colectivo) das 

culturas minoritárias” (Cortesão e Pacheco, 1991ª:35). Desta feita, longe de 

ser um JI “para todos” (Stoer e Cortesão, 1999), o JI continua a ser um JI para 

alguns, um JI que favorece os favorecidos, em detrimento dos menos 

bafejados pela sorte. 

Inverter esta situação reclama a indispensabilidade de se perspectivar 

um trabalho empenhado no inter conhecimento das diferentes culturas, no 

respeito e valorização mútuos, um trabalho empenhado na criação e 

favorecimento do diálogo e comunicação. É nesta perspectiva que a educação 

inter/multicultural se configura numa via capaz de levar por diante um 

projecto, alicerçado na promoção de igualdade de oportunidades, que 

ultrapasse o mero acesso de todas as crianças ao jardim de infância ou à 

escola, mas que contemple a igualdade de circunstâncias com que as 

diferentes crianças nele participam (cf. Cardoso, 1996:11). Ou seja, que tenha 

em linha de conta a diversidade social, étnica e cultural das crianças, que 

povoam os múltiplos contextos de educação formal, e se desenhe e ponha em 

marcha um currículo dialéctico entre as diferentes culturas, i.e, “um currículo 

para a diversidade cultural” (Barbosa, 1996). Por outras palavras, pretende-se 

um currículo sensível e atento às diferenças que promova o “desenvolvimento 

do bilinguismo cultural tornado possível pela construção de dispositivos de 

diferenciação pedagógica na base de uma recomposição de saberes” (Stoer, 

2001:263) e que ao permitir que os grupos minoritários “adquiram saberes 

dos grupos maioritários, contribua para que procurem viver na sociedade 

dominante, mantendo contudo uma auto-estima relativamente às suas raízes 

socioculturais de origem” (Cortesão, 2001:297).  
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Em suma, “o grande desafio para a educação inter/multicultural é tornar 

[o JI] num lugar privilegiado de comunicações interculturais” (Stoer, 

2001:265). Num lugar, onde diferentes formas de saber - saber ser, saber estar 

e saber fazer - dialogam entre si, cooperando, mutuamente, sem que nenhum 

dos intercomunicantes se sinta discriminado. Neste âmbito, é necessário que 

as instituições de educação formal se assumam como locais promotores de 

trocas entre pares e entre crianças e adultos, que perspectivem, facilitem e 

encorajem a palavra entre os diferentes actores, num clima propício ao 

respeito mútuo, à participação e liberdade de expressão individual e colectiva.  

A educação inter/multicultural encontra, no JI, o primeiro campo 

prolífico de acção formal, podendo a educação de infância desempenhar um 

papel crucial na educação para a diversidade, para a “aprendizagem do 

reconhecimento do outro, enquanto sujeito” (Perotti, 2003:56), uma vez que é 

no JI, onde a criança realiza as primeiras experiências de vida social com um 

grupo, que ultrapassa a esfera familiar. Mais do que noutro nível de educação, 

é no JI que o adulto desempenha um papel de modelo de identificação, pelo 

que, o educador deve assumir, plenamente, o seu papel e interrogar-se sobre 

os seus modos de ser e de fazer (cf.ibid.).  

O educador deve assumir-se como mediador de culturas que, enquanto 

tal, tem sobre si uma responsabilidade acrescida. Da sua racionalidade 

pedagógica, das formas como organiza o ambiente educativo; como estrutura 

o espaço/tempo, como selecciona e distribui objectos e materiais, como 

selecciona e implementa as rotinas, da distribuição que delas faz no tempo, do 

sistema de regras e valores veiculados, da forma como “agarra” e trabalha as 

situações de aceitação ou de rejeição que ocorrem na vida de todos os dias; 

daquilo que faz com os conflitos e discussões surgidas entre as crianças: 

dependem a emergência de práticas democráticas ou discriminatórias. 

Estamos em crer que o JI pode só tornar-se num espaço de vida democrática 

se o educador, for capaz de promover e estimular debates com as crianças que 
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contemplem aspectos concretos da sua vida interaccional; se o educador 

construir com e entre as crianças uma relação despreconceituosa, alicerçada 

no respeito mútuo e no interconhecimento; se promover espaços/tempos de 

acção pedagógica referenciáveis às especificidades do seu grupo de trabalho, 

e não à sua própria cultura.  

A presença de crianças ciganas no JI, torna-o num dos lugares 

privilegiados de encontro da diversidade cultural e num lugar onde espreita, e 

pode acontecer, a possibilidade de se fazer ruptura com os estereótipos e 

representações sociais preconceituosas que as crianças já transportam 

consigo, pois as crianças, em idade de JI (entre os três e os seis anos), são, 

particularmente, sensíveis às questões da discriminação e desigualdade 

sociais, em que, por vezes, os seus iguais se encontram.  

 

Ao darmos este trabalho por terminado fazemo-lo com a convicção de 

que a etnografia realizada se configurou numa metodologia extremamente 

importante para os objectivos que aqui nos trouxeram, na medida em que nos 

permitiu descobrir e aceder a alguns dos aspectos dos mundos sociais e 

culturais deste grupo de crianças, a partir do seu próprio ponto de vista, que 

por outra via seria difícil.  

Importa, ainda, deixar claro que o trabalho apresentado não esgota, de 

modo algum, (nem pretendeu fazê-lo) as informações recolhidas no âmbito da 

pesquisa. Este é assumidamente um trabalho exploratório e, como tal, na 

esteira de Dias e Monteiro (1989) salvaguarda-se que esta é, entre muitas 

outras, uma das vias possíveis de análise e reflexão das informações, pois na 

verdade “as coisas nunca são o que são, são sobretudo o que sentimos delas e 

a maneira como nos apropriamos delas” (Dias e Monteiro, 1989:109).  

As informações obtidas, a diversidade das mesmas, se tivessem sido 

“olhadas” por uma outra lente, dotada de outra racionalidade, submetidas ao 
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olhar de outro investigador, dariam lugar a um trabalho com outras 

características. 

Em jeito de desafio, e dada a escassez de investigações nesta área, 

deixamos aqui algumas propostas para reflexão de trabalhos futuros, 

especialmente em áreas que toquem a educação de infância com grupos de 

crianças multiculturais: a relação JI/família; a forma como as mulheres 

ciganas, por via da partilha da custódia das suas crianças com o JI, vivem o 

esvaziamento do seu papel materno; como é que as famílias ciganas e não 

ciganas intercomunicam; de que modo o trabalho feito no JI se pode constituir 

ou não num contributo para modificar as relações seculares entre ciganos e 

não ciganos. 
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Anexo 1- Mapa de presenças da investigadora no terreno 

 
 
Meses Dias 
Janeiro 3 8 10 14 15 17 22 24 29 31 
Fevereiro 1 5 7 19 22 26 28    
Março 1 5 8 12 15 19 21    
Abril 9 11 16 19 23 26 30    
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Anexo 2. - Mapa das tarefas diárias102 
 

     Tarefas 
 
Nomes 

Distribuir o leite e 
pôr a mesa 

Ser o “inspector 
Gagger” 

Ser “um bocadinho 
educador/a” 

Guida    
Salomé    
Catarina    
Babá    
Edu    
João    
Paulo    
Zé    
Ticha    
Emanuel    
Carlitos    
Cris    
Amália    
Gaspar    
Maria    
Ana    
Mara    
Vânia    
Suzy    
Tina    

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
102 O mapa que se apresenta é uma versão aproximada do mapa real uma vez que nele não estão assinalados 
nem os símbolos das crianças (junto ao nome de cada uma), nem os símbolos alusivos às respectivas tarefas. 
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