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Resumo 

O presente estudo pretende conhecer a forma como crianças do pré-escolar com 4 e 

5 anos interagem com a herança cultural que os museus expõem. A pesquisa centrou-se em 

dois jardins-de-infância e foram observados dois grupos de crianças durante as actividades 

de sensibilização para a temática, que originariam a visita de cada um dos grupos a um 

museu, assim como as reacções das crianças após a visita. Estas observações, iluminadas 

pelas reflexões teóricas sobre a construção social da educação da infância, pela importância 

do jogo nos desenvolvimentos civilizacional e infantil, e nos estudos sobre as crianças, 

permitiram-nos percepcionar a forma como as crianças (re)constróem a herança cultural, 

integrando-a nas suas brincadeiras. De facto elas manifestaram interesse, entusiasmo e 

capacidade de observação muito pormenorizada, que lhes permitiu alargar a sua 

experiência do real, (re)elaborando o seu vocabulário, despertando para observações de 

novo tipo e criando um discurso próprio, contribuindo para a produção da cultura. 

Num mundo globalizado, imerso em violência, os museus aparecem como 

espaços de beleza, de contacto com uma herança cultural comum e diversificada. 

Na perspectiva fenomenológica partimos da ideia de que a criança é um sujeito 

perante o mundo, percepcionando e interagindo com ele e criando a partir dessas 

interacções uma consciência de si, do mundo e da sua cultura. 

Esta pesquisa permitiu ainda concluir que o contacto das crianças com a 

herança cultural em museus promove uma distanciação temporal e recoloca a 

questão do ensino pré-escolar se orientar para a promoção de experiências 

enriquecedoras, como parte de um processo colectivo, preventivas do insucesso 

escolar. 
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Abstract 

The aim of this study is to know how children from the nursery school, four or 

five years old, interact with the cultural legacy exposed in museums. The research 

was centred in two nursery school. Two groups of children were observed there 

during the sensitization activities for the themes in order to visit a museum, in two 

separate groups, such as their reaction after the visit. These observations, elucidated 

by the theoretical reflections on the social construction of child education, by the 

importance of the play in civilizational and childish development, enabled us to 

understand how children (re)construct the cultural legacy and integrate it in their 

plays. In fact, they showed to have interest, enthusiasm and capacity of cute 

observation, which made possible to widen their experience of reality, to (re)build his 

vocabulary, to stimulate new kind of observations and to create a proper discourse, 

being a contribution to develop culture. 

In a totalitarian, violent world, museums appear as places of beauty, of contact 

with a common and assorted cultural legacy. From the phenomenological point of 

view, we suppose that a child is a subject facing the world, understanding and 

interacting with it. And with those interactions he/she becomes conscious of 

himself/herself, of the world and its culture. 

This research also enabled us to infer that the proximity of children with the 

cultural legacy in museums grants them a temporary breaking and resets the 

question about the nursery school teaching to be directed in order to give place to 

enriching experiences that can prevent the lack of success at school. 
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Résumé 

Cet étude a le but de connaître le mode comme les enfants de l'école 

maternelle âgés entre quatre et cinq ans, se conduisent avec l'héritage culturel 

exposé dans les musées. La recherche s'est développée dans deux jardin d'enfants 

dont deux groupes d'enfants ont été observés pendant les activités de sensibilisation 

aux thèmes des visites de chaque groupe au musée, bien comme les réactions des 

enfants après la visite. Ces observations, éclairées par des réflexions théoriques sur 

la construction sociale de l'éducation de l'enfance, par l'importance du jeu dans le 

développement de la civilisation, bien comme celui de l'enfant, nous ont permis de 

comprendre comment les enfants (ré)construisent l'héritage culturel, en l'incorporant 

dans leurs jeux. En fait, elles ont manifesté intérêt, enthousiasme et grande capacité 

d'observation, que leur a permis augmenter leur expérience du réel, en 

(ré)structurant son vocabulaire, en réveillant pour des nouvelles observations et en 

créant un discours propre, en contribuant à la culture. 

Dans un monde globalisé, plein de violence, les musées émergent comme 

des lieus de beauté, de contact avec un héritage culturel commun et diversifié. Du 

point de vue phénoménologique nous sommes partis de l'idée que l'enfant est un 

sujet devant le monde, en comprenant et se conduisant avec lui et en créant, dès 

ces interactions, conscience de soi-même, du monde et de sa culture. 

Cette recherche a permis encore affermer que le contact des enfants avec 

l'héritage culturel dans les musées permet une distanciation temporel et reprend la 

question de l'enseignement aux jardins d'enfants se dresser vers la promotion 

d'expériences enrichissantes, qui préviennent l'insuccès à l'école. 
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1. Enquadramento Teórico 

1.1. A Nebulosa da Problemática 

Sendo educadora de infância há vários anos, em 1998, após me licenciar em 

Ciências da Educação, tive a oportunidade de integrar, durante quatro anos, a 

equipa do Projecto "Para o Museu Vivo da Escola Primária", que tinha em vista a 

recuperação e conservação do património escolar, com a finalidade de se constituir 

um museu. Foi neste contexto que fomos despertando e consciencializando para 

esta temática, não deixando nunca, naturalmente, de a relacionar com a nossa 

profissão. Assim, começámos a pensar como os museus poderiam ser úteis nas 

aprendizagens das crianças que frequentam o jardim-de-infância. A razão de termos 

escolhido uma problemática que relaciona o jardim-de-infância com os museus e, 

indirectamente, com a especificidade dos Serviços Educativos destes, deve-se 

também ao facto de ser uma temática pouco debatida e investigada, quer no campo 

educativo - nomeadamente no Pré-Escolar - quer na área da museologia. 

Os museus actuais, longe de servirem uma cultura elitista, ao serviço de um 

grupo restrito de pessoas com recursos financeiros e intelectuais, estão hoje virados 

para um público mais vasto, participando - uns mais que outros - no esbater das 

desigualdades e diferenças sociais com origem no "capital cultural". 

Simultaneamente, a noção de "património" foi alargada e os museus 

problematizaram a sua função social e a relação que tinham com o público, 

procurando uma nova identidade. Como instituições culturais ao serviço da 

comunidade, têm desenvolvido actividades inovadoras ligadas à educação. A 
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exemplo disso, as exposições têm-se mostrado mais apelativas e informativas, tendo 

também a preocupação, de uma forma geral, com o bem-estar e a satisfação do 

público de diferentes idades. Neste contexto de abertura, interrogámo-nos sobre o 

interesse e a possibilidade de tirar partido de visitas a museus com crianças de 

jardins-de-infância. Não sendo esta uma prática muito comum entre nós, nem 

existindo socialmente grande sensibilidade para visitas a museus com crianças 

destas idades, pensámos, como Becker e Mc Call, que a melhor maneira de 

responder às nossas interrogações era, simplesmente, ir ver o que se passa, por 

nós próprios1. 

O que entendemos dever proporcionar às crianças é também fruto de uma 

construção social, que se estrutura em cada época. Isso leva-nos a olhar o conceito 

de infância numa perspectiva histórica e a situar a emergência dos jardins-de-

infância em Portugal, no momento em que o Estado procura desresponsabilizar-se 

pela Educação Pré-Escolar, conforme afirmações públicas dos governantes, de que 

a criação da Rede Pública da Educação Pré-Escolar (EPE) "foi um erro grave'*. 

Pretendemos compreender como as crianças vão construindo a sua cultura no 

quotidiano, em contexto de jardim-de-infância. 

Com este estudo, para além de prosseguir o nosso processo de formação, 

uma vez que este constitui e faz parte do nosso projecto de vida, procuramos 

também compreender e entender melhor as reacções das crianças aos objectos, a 

1 Becker, H., e Mc Call., Symbolic interaction! and cultural studies. Chicago: The University of Chicago Press, 
1990, in Fernandes, José Luís Lopes, Adores e Territórios Psicotrópico. Etnografia das Drogas numa 
Periferia Urtoana. Porto: Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, 1997, 
(dissertação de doutoramento, policopiada), p. 46. 

2 Sindicato dos Professores do Norte, "É urgente defender a rede pública", in SPN Informação, Ano XIX, 
Fevereiro/Março, n.° 136, p. 5. 
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que a sociedade atribui valor cultural, na perspectiva da própria criança. Na 

realidade, permitir-nos-á obter outras informações sobre o ambiente do museu, a 

multiplicidade e riqueza de recursos disponíveis, o impacto afectivo/cognitivo da 

interligação entre o projecto educativo do jardim-de-infância com o ambiente informal 

e multisensorial do museu. 

Gardner, citado por Chagas3, defende uma ligação estreita entre escolas e 

museus, pois o ambiente proporcionado pela nova concepção de museu e 

exposição promoveria a aprendizagem espontânea das crianças. Ambos os autores 

sublinham a consistência e complementaridade de princípios pedagógicos entre a 

educação formal e informal. A curiosidade, a exploração activa, o uso dos sentidos, 

a dúvida, a formulação de questões e a satisfação, no desenvolvimento das 

actividades, podem ser proporcionados no contacto com os objectos dos museus. A 

herança cultural neles guardada mostra objectos quotidianos sob novos aspectos, 

com um novo fascínio, que alimenta a imaginação das crianças. Para muitas, 

aparecem como maravilhosos, afastados do tempo, mas relacionados com o seu 

quotidiano. Tudo isto permite-lhes ancorar, do ponto de vista sensível, abstracções 

como o tempo, o património, a identidade cultural. É ainda com o objectivo de 

podermos contribuir para o enriquecimento do trabalho de educadoras de infância, a 

partir da visão da própria criança e numa perspectiva cultural, que encetamos este 

estudo. 

3 Gardner, H. ; The unschooled mind. New woric. Basic Books, 1991, in Chagas, Isabel. "A aprendizagem não 
formal/formal das Ciências. Relação entre os museus de ciência e as escolas", in Revista da Educação, vol. 
Ill, n.° 1, Junho de 1993, p. 54. 
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1.2. O objecto de estudo 

A nossa experiência quotidiana indica-nos que existe pouco hábito, em 

Portugal, de levar as crianças do nível Pré-Escolar aos museus. Parece ser do 

senso comum, que as crianças desta faixa etária ainda são muito pequeninas para 

visitar museus. Estas constatações levam-nos a questionar como se foi 

estabelecendo esta divisão entre o mundo das crianças e dos adultos; o que as 

crianças podem ou devem ver e aquilo que é suposto não lhes interessar. Hoje há 

todo um mundo de coisas criadas para as crianças e a preocupação de criar 

espaços para elas. Contudo, quando, no século XIX, surgiram as primeiras 

instituições dedicadas à guarda e protecção da criança, pouco se sabia "sobre qual 

a melhor maneira de as organizar"4. 

Desde o século XVIII que há todo um esforço social de conceptualização do 

cuidado infantil. Mas é sob o jmpulso de uma visão psicológica sobre o 

desenvolvimento da criança que se vão definir as tarefas da infância e, ao fazê-lo, 

estabelece-se progressivamente um fosso entre a criança e os adultos. O 

pressuposto desta divisão é o desenvolvimento das potencialidades da criança e a 

socialização com o grupo de pares. Neste processo, tende a esquecer-se a inserção 

nos processos culturais mais vastos, que alicerçam a identidade sociocultural duma 

comunidade e a negligenciar a transmissão cultural, que se processa no diálogo 

entre gerações. Se são sempre os adultos que definem o que pode ser ou não 

proporcionado às crianças, parece indispensável, numa perspectiva centrada nas 

crianças, ouvir e conhecer o que pensam e como reagem àquilo que lhes é 

facultado. Partindo destes pressupostos, questionámo-nos acerca da possibilidade 

4 Silva, M. Isabel e Miranda.G., "Projecto de Alcácer", Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1990, p.7, in 
Cardona, M. João, Para a História da Educação de Infância em Portugal: O discurso oficial (1834-1990). 
Porto: Porto Editora, 1997, p. 26. 
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destas crianças criarem imagens culturais, a partir da cultura erudita que 

conservamos. Formulámos então o problema para o qual esta dissertação pretende 

ser um contributo: como é que as crianças de 4 e 5 anos de idade interagem com os 

objectos expostos em museus e como se apropriam deles. Definido o objecto de 

estudo tornava-se necessário tomar as decisões metodológicas, o que não se 

revelou tarefa fácil, uma vez que estas opções determinariam, em grande parte, o 

processo de pesquisa, e era indispensável que fossem adequadas ao objecto e às 

finalidades do estudo. 

Neste sentido, fomos construindo um percurso que se inscreve numa 

dinâmica de (re)flexibilidade, numa sistematização de tomada de decisões e numa 

restrição do campo de análise, com o objectivo de aperfeiçoar e, consequentemente, 

delinear uma investigação que se pretende rigorosa. Propusemo-nos observar 

crianças no jardim-de-infância antes, durante e após uma visita a um museu com o 

objectivo de observar as reacções das crianças e a forma como recriariam a 

informação que lhes viria a ser facultada. O nosso pressuposto é de que esta 

observação, em contexto natural, nos permitirá registar o discurso das crianças e, a 

partir dele, compreender não só o que lhes prende a atenção mas, sobretudo, como 

apreendem e reelaboram a informação, de modo a constituir um discurso próprio. 

Este poderá ou não integrar esses elementos culturais valorizados pelos adultos. 

Mas se integrarem, então o contacto com bens culturais de qualidade revela-se um 

factor importante na formação das crianças, quer do ponto de vista estético, quer 

afectivo e sociocultural. 
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1.3. Opções teórico-metodológicas 

1.3.1. Da Fenomenologia à Etnometodologia: uma observação em 
contexto natural 

A opção por uma observação em contexto natural implica uma 

fundamentação teórico-metodológica, com vista à compreensão dos fenómenos 

observados. Assim, a opção pelo método etnográfico fundamenta-se numa 

perspectiva etnometodológica e hermenêutica, enquadrada no paradigma 

fenomenológico-interpretativo. A etnometodologia, enquanto prática científica, 

constitui uma tendência relativamente recente nas pesquisas sociais, que se 

reclamam da fenomenologia. 

A fenomenologia pode apresentar-se "como uma prática científica, como uma 

metodologia da compreensão, como uma filosofia crítica das ciências e como uma 

estética da existência"5. A fenomenologia estuda e procura a essência dos 

fenómenos na sua individualidade, na sua singularidade e no modo irredutível da 

sua aparição6. Torna-se análise da constituição do objecto a partir da sua evidência7. 

A fenomenologia como ciência das 'essências'8 intenta ser o 'revelador' das ciências 

sociais9, a partir da análise crítica que faz da constância das observações, dos seus 

5 Dartigues, A., Qu'est-ce que la phénoménologie?, Toulouse, Privât, 1972, in Bruyne, P.; Herman, J; 
Schoutheete, M., Dinâmica da pesquisa em ciências sociais: os pólos da prática metodológica, Rio de 
Janeiro: Francisco Alves Editora, 5.a edição, 1991, p. 74. 

6 Correia, A., Pólo Epistemológico - Fenomenologia - (fotocópia do Acetato n.° 9) Disciplina de Métodos de 
Investigação em Educação ministrada pela Professora Doutora Margarida Felgueiras, no ano lectivo 1995/96; 
Cf. Sherer, R., 1973, p. 268, La phénoménologie et ses développements, in Bruyne, P., op. cit., p. 76. 

7 Greuel, Marcelo da Veiga, O problema da fundamentação do conhecimento. Uma abordagem 
fenomenológica. Página consultada a 24 de Abril de 2003. 
<http://www.cce.ufsc.br/lle/alemao/profe/feno.html>. 

8 Godelier, M., "Rationalité et irrationalité en économie", Paris, Maspero, tomo II, 1971, pp. 46-47, in Bruyne, P., 
op. cit., p. 74. 

9 Bruyne, P., op. cit., p. 75. 
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fundamentos epistemológicos e dos instrumentos utilizados. "Proceder a uma 

análise fenomenológica é, com efeito, em primeiro lugar, substituir as construções 

explicativas pela descrição do 'que se passa' efectivamente do ponto de vista 

daquele que vive tal ou qual situação concreta"10. 

Segundo Bruyne11, a descrição fenomenológica fundamenta-se no vivido, no 

real mais íntimo, que ela se esforça por recuperar num plano temático. Para este 

autor, a fenomenologia não pretende substituir as ciências do homem, mas sim 

estabelecer com precisão a sua problemática seleccionando os seus resultados, o 

que supõe rigor na observação dos fenómenos. Exigindo, deste modo, uma 

metodologia que não separe a pesquisa das essências dos procedimentos de 

constatação dos factos. O método fenomenológico parte da realidade concreta (que 

é o constituído) para a essência (que é o constituinte), admitindo que a essência 

permite a inteligibilidade do real na medida em que explicita a forma lógica que o 

torna possível12. Este método manifesta-se, então, na "vontade de explicitar 

constantemente as camadas de sentido mais originárias, as essências mais 

escondidas; a fenomenologia, torna-se assim hermenêutica, ciência da 

interpretação"™. 

A fenomenologia como hermenêutica enquadra-se no paradigma 

interpretativo, já que os fenómenos, antes de serem descritos, terão de ser 

compreendidos. A prática interpretativa requer muita atenção aos pormenores 

delicados da conversação e interacção. "Os métodos hermenêuticos querem (...) 

circunscrever as significações possíveis dos enunciados válidos das ciências sociais a partir 

10 Sherer, R., "Husserl. La phénoménologie et ses développements", 1973, p. 256, in Bruyne, P., op. cit., p. 76. 
11 Cf. Bruyne, P., op. cit., pp. 74 e 76. 
12 Cl Idem, pp. 75 e 79. 
13 Idem p.77. 
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do sentido vivido"14 e o "conhecimento hermenêutico é sempre mediatizado através da pré-

compreensão"15. 

A etnometodologia, sendo uma corrente ainda recente, que remonta à obra de 

Harold Garfinkel, tem como suporte da sua investigação empírica a fenomenologia 

social. Esta preocupa-se em estudar a forma como as pessoas apreendem os 

objectos, numa atitude natural, no seu dia-a-dia, e como actuam sobre eles, tendo 

como objectivo uma ciência social. Nesse contexto, a fenomenologia social 

interpretaria e explicaria a acção e o pensamento humano através de descrições do 

que se passa na realidade, no mundo vivo16. Contudo, a etnometodologia ainda que 

esteja ligada à fenomenologia social de Shutz, não é uma mera extensão do seu 

programa17. Segundo Holstein e Gubrium, ela combina uma "sensibilidade 

fenomenológica"18 com uma "referência fundamental com a prática social 

constitutiva"19, na medida em que estuda uma variedade de aspectos de ordem 

social. 

O corpus de uma pesquisa etnometodológica supõe um conjunto de 

etnométodos20. A etnometodologia propõe-se privilegiar as abordagens microssociais 

dos fenómenos, dando maior importância à compreensão destes do que à sua 

14 Idem, p.78. 
15 Habermas, J., "Zur Logik der Sozialwissenschaften", Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1972, p. 309, in 

Bruyne, P., op. cit., p. 76. 
16 Cf. Shutz, citado por Holstein, James A. & Gubrium, Jaber F., "Phenomenology, Ethnomethodology and 

Interpretive Pratice", in Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (eds.), Handbook of Qualitative Research, 
London, Sage Publications, 1994, p. 263. 

17 Cf. Holstein, James A. & Gubrium, Jaber F, op. cit., 1994, p. 264. 
18 Ibidem 
19 Ibidem 
20 Entende-se por etnométodos um conjunto de métodos que um indivíduo utiliza para interpretar e pôr em 

acção a rotina das suas actividades no dia-a-dia, no aqui e no agora, a fim de reconhecer e construir o seu 
mundo tornando-o familiar à medida que o constrói. Votre, Sebastião Josué & Figueiredo Carlos, 
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explicação. Valoriza as interpretações, passando estas a ser o objecto essencial da 

pesquisa. O papel do investigador/actor não é imposto pela sociedade; ele próprio o 

constrói a partir das interacções em que participa, no seu campo de pesquisa, 

recorrendo à descrição e à compreensão que vai tendo da realidade; o paradigma 

passa a ser interpretativo deixando de ser normativo. A análise centra-se nas 

propriedades do raciocínio prático e no trabalho constitutivo do real. 

A etnometodologia, segundo Pollner, centra-se nos métodos vulgares, 

populares, no raciocínio do senso comum (...) e apoia-se nas capacidades 

interpretativas dos co-participantes em interacção21. Bluner, refere que "A metodologia 

e o acto científico na sua totalidade devem adequar-se ao carácter obstinado do mundo 

empírico em estudo; portanto os métodos de estudo estão subordinados a esse mundo e 

hão de ser verificados por e/e"22. Neste sentido, o método adoptado neste estudo 

inscreve-se na abordagem etnográfica, pelas suas características: flexibilidade, 

informalidade, ser desenvolvido em contexto natural e, de certo modo, subordinar-

se-á à própria ordem empírica. A investigação é provida de um carácter 

permanentemente dinâmico, na medida em que esta será obrigada a reformular-se 

e a organizar-se em "função duma realidade cuja complexidade não se mostra de uma só 

vez"23. A propósito, Paul Wills refere como importante potencialidade metodológica 

da abordagem etnográfica, "a de ser surpreendido e de chegar a um conhecimento que 

não estava prefigurado em nenhum paradigma de partida"24. 

Etnometodologia e Educação Física. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Página consultada a 24 de Abril 
de 2003. <http://www.qeocities.com/Athens/Stvx/9231/etnometodologia.html>. 

21 Poller, M., "Personal communication", 1993, in Holstein, J. A.; Gubrium Jaber F., op cit. p. 264. 
22 Bluner, H., "Symbolic interactionism. Perspective and method". Engiewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1969, in 

Fernandes, José Luís Lopes, op. cit., p. 54. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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Embuídas deste espírito, fomos, durante sete meses, intensivamente e de 

forma alternada, a cada uma das "Unidades de Observação"25, criando um ambiente 

propício ao nosso trabalho. As observações decorreram em três momentos: o 

primeiro, antes da visita, nas salas de actividades dos jardins-de-infância; o 

segundo, durante as visitas aos museus, com as crianças; e o terceiro, depois das 

visitas, também nas salas de actividades dos referidos jardins-de-infância. 

Estipulámos com as educadoras ir uma vez por semana a cada UO fazer as 

observações, tendo em conta a motivação, os interesses e as necessidades das 

crianças. Para além das observações, mantínhamos contacto permanente com as 

educadoras, quer por via telefónica, quer por contacto directo, a fim de nos 

inteirarmos de outras actividades pertinentes para a investigação. Como já 

referimos, era nossa intenção compreender os fenómenos na sua individualidade e 

na sua singularidade ancorando-nos na observação naturalista26, o que supõe uma 

observação e uma descrição rigorosas dos acontecimentos. É esta qualidade de 

observação que nos levará à compreensão do que vemos para depois podermos 

explicar fundamentadamente os factos traduzidos em "imagens, teorias, valores e 

atitudes que se aplicam a aspectos da experiência tomando-os significativos"27. 

Na opinião de Holstein, "as bagagens de conhecimento são pontas com as 

quais as pessoas interpretam a experiência, apanham as intenções e as motivações 

Por motivo de simplificação da escrita passaremos a designar os jardins-de-infância por Unidades de 
Observação ou UO. 

26 Cf. De Landsheere, G., "Dictionnaire de I' évaluation et de la recherche en éducation", Paris, PUF, 1979, 
p.191. citando Fraisse, P., La méthode expérimentale, in Traité de psychologie expérimentale, sob a direcção 
de Fraisse, P. e Piaget, J., 2° cap., tomo I, Paris, PUF, 1963. Segundo Albano, Estrela, Teoria e Prática de 
Observação de Classes: Uma Estratégia de Formação de Professores, Porto Editora, 1994, p. 45, estes 
autores consideram a observação naturalista como uma "observação do comportamento dos indivíduos nas 
circunstâncias da sua vida quotidiana". 

27 Holstein, J. A.; Gubrium, Jaber F., op cit., p. 262. 

Capítulo I - introdução 



NO LABIRINTO DA INFÂNCIA: os museus e a construção cultural das crianças 12 

dos outros e levam a cabo as acções intersubjectivas de conhecimentos, de 

compreensão e coordenação"26. 

1.3.2. Orientações metodológicas 

Este estudo assume algumas das preocupações que temos vindo a analisar 

no âmbito do mestrado em Ciências da Educação, na vertente "Formação, 

Identidades e Profissões" nomeadamente no reforço da nossa formação enquanto 

educadora de infância, preocupada no que se refere à construção de um espaço 

educativo mais aberto, mais amplo, mais democrático, potenciador de igualdade de 

oportunidades e de acesso para todas as crianças, que o frequentem. Como 

profissional de educação e como educadora de infância, estamos interessadas e 

sentimo-nos empenhadas na Educação Pré-Escolar, querendo contribuir, quer 

através das nossas práticas educativas, quer através da reflexão sobre elas, para a 

criação de espaços de infância29 onde se estimule verdadeiramente o 

desenvolvimento global das crianças. 

Uma vez que a criança é "considerada já neste nível educativo, como uma 

futura cidadã e, como tal, devendo fazer, desde a mais tenra idade, experiências de 

vida democrática"30, pensamos dever-se, desde já, alargar as suas possibilidades de 

contacto com outros meios culturais, para muitas afastados das práticas quotidianas 

das suas famílias. É este diferente acesso aos bens culturais que determina grandes 

desigualdades no capital cultural das crianças e marca a sua relação com a escola e 

28 Ibidem. 
29 Ponte, Cristina. Imagens de crianças na imprensa de informação geral. Comunicação apresentada ao XXV 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2002. Página consultada a 02 de Junho de 2003. 
<www.intercom.orq.br/papers/2002/npQ2/NP2PONTE.pdf> 

30 Lei n.° 5/97, de 10 de Fevereiro - Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar. 
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com a cultura veiculada pelo currículo escolar.31 Consideramos ainda a necessidade 

de se investigar/estudar/verificar e tentar deixar registos de experiências e práticas 

que permitam perceber se há necessidade de se adequar os equipamentos 

museológicos existentes na comunidade, para que isso os torne mais acessíveis e 

proveitosos, para estes novíssimos cidadãos, todos eles medindo menos de um 

metro. 

Como critério inicial desta pesquisa, optámos por um estudo de caso com 

crianças de jardim-de-infância, com 4 e 5 anos de idade. A escolha de crianças a 

frequentarem jardins-de-infância garantiu o acesso a um número alargado e 

heterogéneo de sujeitos e à observação de uma parte significativa do seu 

quotidiano. O processo de motivação para a visita ao museu, o registo de 

actividades e a própria observação decorreu em contexto estruturado, de certo modo 

padronizado. Os grupos escolhidos coincidiram ainda com a ideia inicial de 

limitarmos o número de crianças a observar, dadas as condições logísticas e 

objectivas de que dispúnhamos. A selecção de dois jardins-de-infância, localizados 

em locais diferentes, obedece à preocupação de que as observações não possam 

ser consideradas enviesadas pela origem social das crianças ou pelas 

características pessoais da educadora. Assim, escolhemos dois grupos de crianças 

de duas salas de jardins-de-infância da rede pública, cujas educadoras possuem 

percursos profissionais distintos, quer ao nível da formação inicial, quer ao nível dos 

paradigmas educativos em que se inserem. A opção recaiu em grupos distintos de 

crianças de Pomares e Castelinhos32, na Área Metropolitana do Porto. Castelinhos 

31 Cf. Bourdieu, Pierre, L'Amour de l'art : Les musées d'art européens et leur public, Paris, Les Éditions de 
Minuit, 1969, pp. 35-66. 

32 Por razões de confidencialidade, os nomes de pessoas e de lugares, constantes neste estudo, foram 
alterados. 
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numa zona urbana mais antiga e envelhecida, Pomares, numa zona urbana mais 

periférica e mais moderna no seu tecido social. 

Feitas as diligências necessárias, quer ao nível das instituições escolares, 

quer a nível de instituições museais, e tomadas as decisões inerentes ao 

desencadear do processo de pesquisa, só demos início ao trabalho de campo após 

o consentimento dos encarregados de educação, previamente ouvidos em reuniões 

com as respectivas educadoras. A observação das crianças, nas L/O, iniciou-se 

após vários conversas com as respectivas educadoras. Logo nos primeiros 

contactos, procurámos explicar as nossas intenções e propostas de trabalho, tendo 

a preocupação de especificar o que pretendíamos, conforme adiante referiremos. 

Esclarecemos, também, que o nosso posicionamento, como investigadora, seria de 

diálogo ao longo de todo o processo, de profundo respeito por elas enquanto 

pessoas e enquanto profissionais, bem como pelas suas propostas enquanto 

educadoras. Reforçámos que não interferiríamos nas suas actividades no jardim-de-

infância, já que pretendíamos que esta investigação decorresse o mais possível em 

ambiente natural, sem o modificarem pela nossa presença. Tratando-se de uma 

observação em contexto natural, e pretendendo que esta fosse o mais "fiel" possível 

à realidade das crianças, negociámos a calendarização das idas aos jardins-de-

infância, os recursos técnicos que pretendíamos utilizar e as possíveis idas aos 

museus. Explicitámos as nossas preocupações, intenções, expectativas e 

perspectivas relativamente à nossa pesquisa. Explicámos, uma vez mais, não serem 

as educadoras o foco das nossas observações, mas que contávamos com a 

colaboração delas na orientação das actividades desenhadas no âmbito deste 

trabalho e na interpretação das reflexões adicionais, que as crianças porventura 

produzissem. 
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Queremos ainda referir que a calendarização das idas às UO foi flexível, 

tendo em conta os necessários ajustes às características próprias das crianças 

desta faixa etária, à compreensão e visão holística33, que as crianças têm do mundo 

e à necessidade de todas as actividades desenvolvidas terem de ser 

atempadamente introduzidas e verdadeiramente aceites pelas crianças. 

1.3.3. Instrumentos de pesquisa e técnicas de análise 

Denise: Tás a escrever o que os meninos dizem? 
Leonor: É isso mesmo... [confirmámos abanando a cabeça]34 

Parece-nos que marcámos, deste modo, a nossa postura durante o tempo 

que passámos nas UO. Enquanto observávamos, posicionávamo-nos em locais 

onde a nossa presença não constituísse um obstáculo às acções lúdicas e 

interactivas das crianças, mas que nos proporcionasse uma ampla visão da sala, de 

modo a que pudéssemos observar os seus comportamentos, os gestos e as 

expressões. Não tínhamos lugares cativos para a nossa observação, 

permanentemente nos adaptávamos aos locais onde as crianças iriam desenvolver 

as suas actividades. 

Optámos por usar, para o registo das observações, um caderno quadriculado 

e um lápis de carvão, que deslizasse bem rápido. A nossa preocupação era a de 

anotar interacções criança/criança, criança/adulto e adulto/criança e de registar 

como se exprimiam e reagiam no desenrolar do quotidiano e, muito especialmente, 

ao receberem informações novas, isto é, que constituíssem um potencial 

cultural/cognitivo para elas. Assim, depressa desenvolvemos a automatização da 

33 Mendonça, Marília. A Educadora de Infância: Traço de união entre a teoria e a prática. 1994, pp. 30-31. 
34 Notas de campo de 14 de Novembro de 2002. 
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escrita, ainda que "pictográfica", que foi (re)construída quando transcrevemos as 

notas em computador. Estas foram fundamentais para a compreensão mais rápida 

do contexto e dos fenómenos, sujeitos ao processo interpretativo a quando da sua 

análise, tendo em conta o que dizem Holstein e Gubrium, que os "estudos das 

práticas interpretativas requerem muita atenção aos pormenores delicados na 

conversação e interacção"35. Para além dos notas escritas apostámos na utilização 

da gravação audio, pela fidelidade de registo que ela proporciona sobre as 

interacções sociais das crianças, independentemente da nossa capacidade de 

atenção e de escrita e, ainda, por podermos aceder-lhe conforme as necessidades. 

Um outro instrumento, que nos ajudou na recolha de informação foi a câmara 

de vídeo, que nos possibilitou o acesso, não só à obtenção de sequências de 

imagens, mas a informações mais precisas das interacções, expressões e gestos, 

permitindo-nos uma melhor qualificação dos processos relacionais em contexto e 

uma melhor interpretação dos seus significados. Recorremos também à máquina 

fotográfica, de mais fácil manuseamento, que nos facilitou a obtenção de imagens 

significativas e o registo de trabalhos elaborados pelas crianças e desenvolvidos no 

âmbito desta investigação36. Estes registos constituem-se como memória que nos é 

exterior, que podemos analisar em pormenor, em diálogo com as notas de campo e 

com a nossa própria memória. Como documentos com forte poder comunicativo, 

também nos interpelam e suscitam a atenção para pormenores, que nos passariam 

despercebidos ou correriam o risco de uma avaliação descontextualizada. 

Holstein, J. A.; Gubrium, J. F., op. cit., 1994, p. 265. 

Todos estes instrumentos de registo de observação foram também autorizados a ser utilizados durante as 
visitas aos respectivos Museus, desde que não direccionados para as peças, mas apenas para as crianças. 
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Na recolha seguiu-se o princípio da acumulação de informação e da não 

selectividade37 O trabalho de organização foi feito a posteriori, através de uma 

análise rigorosa dos dados recolhidos. A intensidade e o pormenor do 

comportamento em si próprio, foram preocupações principais na recolha. A presença 

de todos estes instrumentos de registo não são neutros nem na relação com os 

actores em presença, nem na análise. Procurámos que as crianças os integrassem 

como parte do aparato do jardim-de-infância, podendo tocar-lhes, sabendo para que 

serviam. O objectivo era minimizar a interferência nos comportamentos dos actores 

(crianças, educadora, auxiliar). Sabemos igualmente que na recolha de imagens o 

ângulo e a posição da objectiva interfere na percepção que temos do observado, por 

isso usámos uma lente 1:4.5-5.6 que incorpora um zoom eléctrico de 35-180mm, 

que nos permitiu com poucos movimentos fotografar desde aspectos gerais a 

pequenos pormenores. Na análise procurámos ter em conta esses dados, 

relacionando as expressões com as falas e com as nossas notas de campo. 

As observações incidiram em especial sobre as interacções entre as crianças 

- criança/criança - , mas, para percebermos e compreendermos melhor essas 

interacções, tivemos em conta também a comunicação oral criança/adulto e 

adulto/criança, nos três momentos específicos da observação. 

Centrámo-nos na observação em situações pedagógicas, segundo o 

princípio da unicidade da situação, da identificação e da significação do 

comportamento, de acordo com a perspectiva fenomenológica38. A observação 

caracterizou-se por um trabalho em profundidade, mas limitado a um período de 

Estrela, Albano. Teoria e Prática de Observação de Classes: Uma Estratégia de Formação de Professores. 
Porto Editora, 1994, p. 18. 

Ibidem. 
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tempo de recolha de dados e a uma situação - como as crianças reagem aos 

objectos culturais do passado e como deles se apropriam. Tivemos a preocupação 

pelo registo do continuum, de forma a que as unidades de observação não 

constituíssem hiatos, uma vez que a continuidade permite captar o essencial no 

processo vital, por natureza ininterrupto. Segundo Estrela, só assim se obtém os 

significados pretendidos - "tudo se passa quando nada parece passar-se"3*. Esta 

metodologia constituiu, assim, uma ferramenta de trabalho que nos permitiu uma 

análise rigorosa e exaustiva dos dados que integram o campo de investigação. No 

capítulo III, desenvolver-se-á a fase correspondente à análise interpretativa dos 

dados recolhidos, que constituirá, como que uma "macro-perspectiva que nos dará a 

"anatomia" do campo que se vai estudar"40 

A catalogação das fotos, a transcrição das gravações e a análise de 

momentos registados em vídeo foram para nós instrumentos41 operacionais de base 

para pensar a informação sobre os lugares e os actores, bem como as inúmeras 

notas de campo. Permitindo-nos reunir actos ou sequência de discursos de forma a 

torná-los consistentes e válidos para a interpretação das interacções. 

No início da análise dos dados tomou-se necessário definir um critério que 

limitasse onde começava e terminava uma unidade de análise. Assim, tomámos 

como referência geral aquilo que Corsaro define como "episódios interactivos": 

39 Ibidem. 
40 Idem, p.22. 
41 Estes instrumentos apenas foram usados em simultâneo durante as visitas aos museus, em virtude da 

disponibilidade de amigos que se ofereceram para esse fim e da possibilidade de os podermos utilizar dentro 
dos museus. Quanto à utilização destes equipamentos nos jardins-de-infância, apostámos, com mais 
frequência, no registo áudio. Quando o grupo se subdividia utilizávamos dois gravadores para, assim, 
captarmos um maior número de interacções. No entanto, houve situações em que não prescindimos da 
utilização da câmara de vídeo e da máquina fotográfica, quando aquelas tratavam directamente de assuntos 
relacionados com as visitas aos museus. Por exemplo, nas actividades onde as crianças construíram 
pequenas esculturas e outros objectos. 
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sequências de comportamentos que começam com a concordância ou aceitação da 

presença de dois ou mais intervenientes, numa área ecológica, que engloba as suas 

abertas tentativas de chegarem a um significado partilhado do seguimento ou 

emergência de uma actividade. O episódio acaba com o abandono físico dos 

participantes para fora da área, resultando o terminus da actividade originalmente 

iniciada"42. Todavia, apesar deste critério definido por Corsaro, considerámos outros 

aspectos, quanto ao início e terminus da unidade de análise. Tivemos como eixo 

orientador as sequências de interacções sobre um mesmo tema, que ocorreram 

entre as crianças, durante as visitas aos museus, mesmo que em áreas diferentes. 

Ou seja, o registo das visitas aos museus ancorou todo o processo da análise, o que 

nos permitiu reconhecer sequências ordenadas de acções mais do que episódios 

isolados. Pareceu-nos mais significativo para o nosso trabalho a constância da 

temática que o espaço físico das interacções (uma vez que nas visitas as 

deslocações eram constantes). Ao valorizarmos as temáticas, isolámos sequências 

coerentes e unitárias, desenvolvidas e partilhadas pelas crianças quer antes, quer 

durante, quer depois das visitas realizadas. A forma como as crianças apreenderam 

o conceito de museu, a sua utilidade, o que guarda, a noção de antiguidade; o 

reconhecimento e a comparação com objectos mais actuais, como os apreenderam 

e como se apropriaram, sob o ponto de vista cultural, da sua mensagem e como 

construíram, interagindo com os pares, estas noções de cultura, era o nosso 

objectivo e exigia o relacionar constante das actividades preparatórias da visita e do 

decurso desta. Neste sentido, o trabalhar da temática sobrepõe-se à constância dos 

pares ou dos espaços em que tomam lugar as interacções. 

42 Corsaro, W., "Something Old Something New. The importance of prior Ethnography in the collection and 
Analysis of Audiovisual Data", in Sociological Methods & Research, Vol. II, n.° 2, Novembro de 1982, pp. 151, 
(nossa tradução). 
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Não negligenciámos, contudo, os meandros por onde as crianças se moviam, 

nem a sua dispersão ou a incoerência das interacções. Uma vez que estávamos 

interessadas em apreender como é que, durante as interacções, apesar das suas 

trajectórias, as crianças reagiam e como se apropriavam da nova informação, com a 

qual construíam novos conhecimentos. Ao longo deste trabalho, explicaremos os 

critérios da nossa observação, mas admitimos, desde já, como Manuela Ferreira, 

quanto à decisão de isolar as unidades de análise, que "não dispomos de uma 

resposta assertiva, uma vez que o ponto de partida e o seu terminus podem diferir 

radicalmente conforme a acção, os participantes, a circunstância"43. O eixo 

orientador, as interacções das crianças perante o museu e os objectos que ele 

expõe, funcionou como um tronco ramificado que nos permitiu, ao longo da análise, 

a construção de temáticas presentes nessas interacções e relacionáveis com as 

observações realizadas antes e depois das visitas. Assim, o início de uma unidade 

de análise estruturou-se a partir do momento em que as crianças, ao observar os 

objectos do museu, completavam os conhecimentos adquiridos através das 

actividades realizadas no jardim de infância, ou comparavam com outros 

conhecidos, indicador da sua forma de construir cultura e de como se apropriavam 

dos conhecimentos; o terminus é assinalado por novas observações, induzindo 

nova temática e novas interacções com os mesmos pares ou com outros. O facto de 

as crianças se poderem movimentar em diferentes espaços, por exemplo, na 

descoberta dos objectos do museu, permitir-lhes-á o alargamento dos temas, 

retomando as noções e exprimindo sentimentos de outra forma. Isto não invalida 

que uma interacção possa iniciar-se num determinado espaço e progredir noutro. 

43 Ferreira, Manuela. A gente aqui o que gosta mais é de brincar com os outros meninos!: as crianças como 
actores sociais e a (re)organização social do grupo de pares no quotidiano de um Jardim de infância. Porto: 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, 2002, (dissertação de 
doutoramento, policopiada) p. 71. 
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Quando as crianças não conseguiam explorar determinado material, devido à sua 

fraca destreza, por exemplo, procuravam outro material com menos resistência, com 

o fim de o manipular, podendo neste processo integrar outras crianças, alargando a 

interacção e tornando-a cada vez mais rica e enriquecedora. O progredir de uma 

interacção pode prolongar-se ou ser interrompida temporariamente (lanche, intervalo 

de recreio, pelos adultos que, por qualquer motivo, agem e dirigem eles próprios as 

interacções das crianças), como aconteceu algumas vezes, e ser retomada mais 

tarde. Isto constituiu para nós uma mesma unidade de análise. 

Corsaro44 refere que as crianças organizam os seus comportamentos à volta 

das actividades mútuas. E as actividades iniciadas numa área, por algumas 

crianças, muitas vezes continuam, apesar do abandono dos actores iniciais. A 

actividade de pares toma frequentemente vida por si própria, apesar da alternância 

dos participantes. Dado que quando iniciámos as observações não conhecíamos 

ainda a definição de Corsaro acerca de quando começam e acabam os episódios 

interactivos, optámos por transcrever maiores e mais contextualizadas interacções, 

relativamente aos três momentos de observação, de acordo com o princípio de 

acumulação de informação. Este processo não se revelou tarefa fácil e foi 

necessário redobrar esforços, mantermo-nos atentas ao desenvolvimento das 

interacções. À medida que progrediu a revisão bibliográfica e nos questionámos 

sobre como analisar os materiais que íamos recolhendo, a definição de Corsaro 

pareceu-nos útil para adaptar ao nosso contexto. Contudo, queremos ainda 

sublinhar que o iniciar e o terminar dos episódios interactivos, em parte, não estão 

isentos da nossa subjectividade, dado que as nossas decisões são determinadas 

pelos nossos objectivos de pesquisa e pela forma como interpretámos o 

44 Corsaro, op. cit., p. 151. 
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comportamento das crianças. Tentámos ainda recorrer a um corpus teórico de vários 

autores, Zabalza, Sprintall, Silva, etc., no sentido de procedermos a uma mais 

adequada interpretação das interacções e dos seus significados, tendo chegado à 

definição da unidade de análise que adoptámos. Na realidade, foram mais as 

necessidades de análise que determinaram o recorte dos episódios que qualquer 

outro pressuposto. 

Estamos consciente das nossas dificuldades e assumimos as nossas 

limitações relativamente à decisão da interrupção destes episódios. 

2. Enquadramento social do campo de observação 

As UO45 integram as Escolas EB1 e, de acordo com a Lei n.° 115-A/98 de 04 

de Maio, fazem parte dos respectivos agrupamentos, sendo um vertical e outro 

horizontal. Ambas, embora geograficamente localizadas em concelhos distintos, têm 

em comum pertencerem a uma zona urbana, servidas por numerosos meios de 

transporte. 

O tipo de habitação é concentrada, sendo curta, de uma forma geral, a 

distância à Escola, razão pela qual muitas crianças se deslocam a pé. Há, no 

entanto, crianças que não moram na área de influência das UO, pelo que têm que se 

deslocar em transporte próprio ou em transportes colectivos. 

Um dos jardins-de-infância de uma das UO funciona com três salas de 

actividades, atendendo 60 crianças dos 3 aos 5 anos de idade, usufruindo da 

refeição do almoço. O outro jardim, tem apenas uma sala de actividades em 

funcionamento, com 17 inscrições de crianças entre os 3 e os 5 anos de idade, 

45 Jardins-de-infância de Pomares e Castelinhos. 
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usufruindo também da refeição do almoço. Ambas possuem instalações adaptadas à 

idade das crianças e um recreio aberto, cujo chão é cimentado. Salientamos, ainda, 

que numa das UO, todas as crianças frequentaram, pela primeira vez, o jardim-de-

infância no presente ano lectivo. 

2.1. Meio populacional/social 

As duas populações onde se encontram as UO são servidas por várias 

escolas do Ensino Básico e do Ensino Secundário, Universidades, centros de 

formação profissional, instituições bancárias, centros de saúde, correios, laboratórios 

de análise clínicas, centros comerciais, colectividades recreativas e desportivas e 

uma grande oferta de comércio, jardins e parques de lazer. Quanto ao tipo de 

habitação, domina a propriedade horizontal. Persistem ainda algumas moradias que 

manifestam características da habitação dos inícios do século XX. A maior parte da 

população, nestes dois meios, resulta de um número considerável de imigrantes, 

oriundos dos meios rurais e de outros meios urbanos e suburbanos, que vieram à 

procura de melhores condições de vida46. 

2.2. Algumas características das famílias das crianças a 
observar 

Constata-se que a maior parte das crianças que frequentam estas UO vivem 

com seus pais e são provenientes de uma estrutura familiar de tipo restrito47, para 

além de outras que vivem em situação monoparental e mesmo de família alargada. 

46 Os dados aqui apresentados e que se irão seguir, foram recolhidos através de conversas com as respectivas 
educadoras, nas declarações efectuadas pelos encarregados de educação nas fichas de inscrição das 
unidades de observação e ainda através de consultas aos projectos educativos do ano transato e de anos 
anteriores. 

47 O que Iturra designa por "modelo central da cultura ocidental", que coincide com o "modelo central religioso". 
Cf. Iturra, O saber sexual das crianças: Desejo-te porque te amo., Porto, Afrontamento, 2000, p. 26. 
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A unidade familiar funciona como esquema de referência no processo da construção 

da identidade de cada criança, uma vez que cada família tem as suas características 

específicas, que lhe confere unicidade. Através dela a criança torna-se portadora da 

experiência e cultura familiar. Como diz Iturra, a "criança desenvolve o seu saber e o 

seu sentimento à medida do seu lar"46. Nesta linha de pensamento, Ferreira, citando 

Shutz, realça que quando a criança chega ao jardim-de-infância, já possui 

"um stock de conhecimentos pessoais adquiridos pela sedimentação de elementos 

de conhecimentos, interpretações e implicações pré-existentes comunicados por outros [...]; 

toda a interpretação deste mundo é baseada numa reserva de experiências adquiridas por 

via das suas experiências subjectivas significativas, as suas próprias e as que lhes 

transmitiram os seus pais ou outros [...]; estas experiências, sob a forma de 'conhecimentos 

disponíveis, funcionam como esquemas de referência no contexto de uma 'reserva de 

conhecimentos disponíveis'"49. 

A autora, embebida no pensamento de Schutz, refere ainda, que o "stock de 

conhecimentos disponíveis" não é o mesmo para cada actor, uma vez que depende 

da história de vida de cada um, fruto de realidades multivariadas. Cada actor não é 

também, segundo os autores em referência, estruturado de forma coerente 

sistemática e consistente, sendo os conhecimentos disponíveis só em parte 

acessíveis à consciência mas permitindo-lhe, no entanto, "definir as situações em 

que se encontram a orientar a sua conduta"50. Importa assim entender como este 

stock do conhecimento pré-existente, socialmente elaborado e transmitido é 

apropriado pelas crianças. Deste modo, interessa minimamente caracterizar o meio. 

48 Idem, p. 27. 
49 Cf. Schûtz, A., "Le chercheur et le quotidien", 1994, p. 12; Corcuff, Ph., "As novas sociologias", 1995, p. 68; 

Blin, T., "Phénoménologie et sociologie comprehensive sur Alfred Schûtz", 1995, pp. 42-58; Goffman, E., "Les 
cadres de l'expérience", 1974, in Ferreira, Manuela, op. cit., p. 95. 

50 Cf. Schûtz, op. cit., pp. 14-15 e 20-21, in Ferreira, Manuela, op. cit.. 
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As famílias presentes nestas UO apresentam uma diversidade significativa quanto à 

situação profissional, habilitações literárias e idade dos encarregados de educação, 

como estão descritas nos quadros n.° 1 e n.° 2: 

Quadro n.° 1 - Profissões e habilitações dos pais das crianças de Castelinhos 

MÃE PAI 

Criança habilitações idade profissão habilitações idade profissão 

Gabi 4." classe 48 Empregada Balcão 4 a classe 43 Construção civil 

Toni 12.° ano 37 Modista 12.° ano 39 Técnico Administrativa 

Titã 9 ° ano 39 Empregada Comercial 6.° ano 40 Empregado Comercial 

Vasco 6.° ano 34 Desempregada 6." ano 35 Empregado Comercial 

Tânia Licenciada 41 Professora 9.° ano 42 Técnico de Vendas 

Denise 6.° ano 33 Feirante 9.° ano 33 Feirante 

Marcelo 7.° ano 25 Empregada Balcão 6.° ano 28 Empregado Comercial 

Vânia 11.° ano 32 10.° ano 33 Ajudante Farmácia 

Lino Licenciada 36 Professora 11.° ano 41 Chefe de Vendas 

Lila 9.° ano 28 Desempregada 10.° ano 30 Vigilante 

Bé 10.° ano 33 Desempregada 12.° ano 34 Controlador Qualidade 

Quadro n.° 2 - Profissões e habilitações dos pais das crianças de Pomares 

MÃE PAI 
Criança habilitações idade profissão habilitações idade profissão 

Rita 9." ano 29 Doméstica 9. Ano 36 Serralheiro 

Dulce 10.° ano 24 Publicitária 11." 24 Esmaltador 

Tiago e 
Renato * Licenciada 30 Bolseira Licenciado 31 Bolseiro 

Carlos 6.° ano 30 Doméstica 

Simão 6.° ano 35 Doméstica 4.a classe 46 Empregado Armazém 

Lili Ensino 
Secundário 40 Doméstica Ensino 

Secundário 43 Agente Hoteleiro 

Joca 12.° ano 31 Operadora 
Supermercado 6.° ano 29 Cozinheiro 

Nita 4a classe 31 Madeireira 6o ano 34 Ferrageiro 

Goreti 4." classe 30 Cortadora 4 a classe 37 Motorista 

Nuno 7.° ano Escriturária 9.° ano 29 Técnico Telecomunica. 

Gabriel 6.° ano 31 Tipógrafa 4." classe 35 Operário Especializado 

Telmo 7.° ano 25 Empregada Limpeza 9.° ano 27 Cameraman 

* irmãos 
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Ao analisarmos o nível de escolaridade e a situação profissional dos 

encarregados de educação das crianças, dos dois grupos alvos constatamos 

algumas diferenças que os gráficos 1 e 2 ajudam a visualizar. 

Gráfico 1 - Habilitações literárias de pai e de mâe da população de Castelinhos 
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Gráfico 2 - Habilitações literárias de pai e de mãe da população de Pomares 
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Relativamente ao jardim-de-infância de Castelinhos, gráfico 1, as habilitações 

literárias das mães destas crianças são ligeiramente mais elevadas que as dos pais. 
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Apenas três casais apresentam as mesmas habilitações, sendo dois de habilitações 

baixas. 

No jardim-de-infância de Pomares, gráfico 2, as habilitações literárias dos 

pais, contrariamente ao de Castelinhos, são ligeiramente mais elevadas que a das 

mães: 4 casais são os pais que apresentam maiores habilitações e 4 tem as 

mesmas; apenas em três casais são as mães que apresentam maior grau de 

habilitações, mas são mesmo assim habilitações muito baixas. Em ambos os grupos 

o nível de habilitações literárias é baixo. 

Gráfico 3 - Caracterização profissional 
das mães de Castelinhos 

Gráfico 4 - Caracterização profissional 
dos pais de Castelinhos 
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Quanto às profissões das mães das crianças que frequentam o jardim-de-

infância de Castelinhos, como acontece com as habilitações literárias, são também 

ligeiramente mais elevadas que a dos pais. Sendo 3 desempregadas, 1 operária, 4 

ligadas aos serviços 2 técnicas superiores e uma cuja profissão se desconhece. 

Quanto à situação profissional dos pais apenas 1 é operário e 10 estão ligados aos 

serviços (sector terciário). Concluímos que, predominantemente, os encarregados 
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de educação destas crianças estão ligados aos serviços e pertencem ao que se 

designa pelo estrato baixo da classe média. 

Gráfico 5 - Caracterização profissional 
das mães de Pomares 

Gráfico 6 - Caracterização profissional 
dos pais de Pomares 
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Na análise referente às profissões das mães das crianças do jardim-de-

infância de Pomares constatamos uma maior diversidade que nas profissões dos 

pais. Sendo 4 mães domésticas, 3 dos serviços, 4 operárias e 1 técnica superior, 

enquanto que a situação profissional dos pais se distribuem apenas por 8 operários, 

2 sector de serviços e 1 técnico superior. O que revela que no jardim-de-infância de 

Pomares predomina a categoria socioprofissional dos operários, apresentando 

níveis de escolarização mais baixos. 

Constatamos, assim, que em ambos os jardins-de-infância existe alguma 

diversidade quanto às situações profissionais mas também uma certa 

homogeneidade sociocultural, uma vez que verificando-se um nível de habilitações 

ligeiramente mais elevado ao nível dos serviços (Castelinhos), elas no total dos dois 
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jardins são mesmo assim baixas, variando entre a 4a classe e o 12° ano, mais de 

metade dos pais e mães têm habilitações até ao 9o ano de escolaridade, sendo esta 

realidade mais acentuada em Pomares, onde o sector primário predomina. Podemos 

concluir que estas crianças são oriundas de um estrato social baixo de pequena 

burguesia urbana e do operariado. 

Como pormenor, em Castelinhos existem 2 mães desempregadas e não 

existe a profissão doméstica. Em Pomares existem 4 mães domésticas e nenhuma 

desempregada. Com estas características socioculturais das famílias não é provável 

que estas crianças tenham tido experiências de visita a espaços culturais como 

bibliotecas/ludotecas, museus ou exposições. O contacto com o museu, através do 

jardim-de-infância terá sido uma primeira experiência. 

3. O processo de tomada de decisões 

3.1. Apresentação da proposta de trabalho 

Para iniciar o presente estudo, fizemos uma proposta de trabalho a duas 

Educadoras de infância, titulares dos respectivos jardins da Rede Pública da 

Educação Pré-Escolar, no ano lectivo de 2002/2003. Tivemos como critérios de 

escolha o nosso conhecimento pessoal com as educadoras e o estarem a trabalhar 

em jardins-de-infância de diferentes localidades da região do Grande Porto. O 

conhecimento pessoal facilitaria a aceitação da nossa proposta e os jardins-de-

infância de Pomares e Castelinhos tinham acessibilidades a museus da região, o 

que tornava possível a pesquisa. Optámos pela região do Grande Porto tendo em 

conta a oferta de museus e as facilidades de deslocação destas crianças, bem como 

a nossa maior disponibilidade para realizar todo o trabalho de campo. 
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A proposta de trabalho apresentada às educadoras consistia em integrarem 

nos seus projectos pedagógicos uma visita a um museu, com um grupo de um 

máximo de 10 crianças, entre os 4 e 5 anos de idade. Tornámos claro que o 

objectivo era observar naturalmente as crianças em vários momentos: 

1. nas actividades preparatórias da visita; 

2. durante a estada no Museu; 

3. nas actividades de registo sobre o que viram. 

Estas últimas poderiam ser no regresso ao jardim-de-infância e noutros 

momentos em que fossem desenvolvidas actividades relacionadas com a visita. 

Propusemo-nos auxiliar em todas as fases do processo, mas sem interferir nas suas 

escolhas ou decisões. O objectivo não era avaliar nem comparar o trabalho das 

Educadoras. As escolhas dos temas, a forma como apresentariam a ideia da visita 

às crianças, a altura em que a desejavam fazer e a escolha dos museus a visitar 

eram da responsabilidade das educadoras, de acordo com os seus projectos 

pedagógicos. O objectivo era não interferir no trabalho normalmente desenvolvido 

mas observar as crianças, tanto quanto possível, em contexto natural. As 

educadoras mostraram-se receptivas e interessadas em colaborar, encararam a 

proposta como um desafio profissional e uma oportunidade de formação pessoal. 

Após a apresentação desta proposta às educadoras, iniciámos uma breve 

abordagem exploratória a alguns museus51, independentemente do seu estatuto 

jurídico, público ou privado. Não pretendíamos fazer um estudo do funcionamento 

dos museus, mas apenas analisar a possibilidade e a viabilidade de as crianças os 

visitarem e de estes possuírem objectos com interesse para o desenvolvimento do 

51 Visitámos os seguintes Museus: Fundação de Serralves, Museu da Carro Eléctrico, Museu Romântico da 
Quinta da Macieirinha, Museu da Imprensa, Museu Nacional Soares dos Reis, Casa Museu Guerra Junqueiro, 
Casa-Museu Teixeira Lopes. 
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projecto pedagógico definido por cada educadora. Sem excepção, todos os museus 

abordados se mostraram disponíveis para a realização do presente estudo nos seus 

espaços, revelando mesmo interesse e uma certa curiosidade. Estávamos cientes 

de que o(s) museu(s) a eleger não poderia(m) ficar muito distantes das respectivas 

Unidades de Observação, não só pelo facto de as crianças serem pequenas e haver 

necessidade de diminuir os tempos das viagens, mas, principalmente, pela 

acessibilidade de transportes públicos, dada a dificuldade das UO afectarem verbas 

para a deslocação das crianças. Perante isto, optámos pelo Museu Nacional de 

Soares dos Reis, situado no centro da cidade do Porto e servido pelos STCP e pela 

Casa-Museu de Teixeira Lopes, situada na cidade de Gaia, servida por várias 

empresas privadas de transporte e também pelos STCP. 

Após estas escolhas participadas e negociadas com as educadoras, 

realizámos, em conjunto, visitas aos museus seleccionados, com a finalidade de 

analisar os objectos expostos de forma a articular a temática da visita com os 

respectivos projectos pedagógicos dos jardins-de-infância. Em uma das UO o tema 

era A Alimentação, pelo que a educadora optou por explorar a exposição 

permanente das porcelanas e faianças do Museu Nacional Soares dos Reis. Na 

outra UO o tema era O Meio Ambiente, procurando sensibilizar as crianças para a 

sua protecção; através de trabalhos manuais, procurariam reciclar materiais fazendo 

pequenos objectos "esculturais" a apresentar numa exposição. A educadora decidiu 

utilizar a escultura para sensibilizar para as formas, as texturas, as dimensões e a 

figura humana, pelo que optou pela Casa-Museu Teixeira Lopes. Tendo em conta 

que a nossa pesquisa seria desenvolvida em contexto natural, pensámo-la provida 

de flexibilidade, adaptando-se e ajustando-se, a par e passo, aos interesses, às 

vivências e às experiências quotidianas destas crianças enquadradas pelas opções 
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das educadoras. De modo algum se pretenderia fazer qualquer imposição, nem 

forçar qualquer actividade lúdica para as quais as mesmas não estivessem 

interessadas ou sensibilizadas em realizar. 

Numa atitude de escuta, fomos com cada uma das Educadoras, mais uma 

vez, ver o que os Serviços Educativos do Museu tinham a oferecer e da viabilidade 

de tratamento do tema do projecto pedagógico de cada jardim-de-infância, no 

respectivo museu. Simultaneamente, da nossa parte, pretendemos comunicar e 

clarificar melhor as nossas opções e as nossas preocupações sobre o modo como 

decorreriam as visitas. Com esta finalidade, reunimos várias vezes quer com a 

Técnica Superior dos Serviços Educativos da Museu Nacional Soares dos Reis, quer 

com a Directora da Casa-Museu Teixeira Lopes. Por fim, procedemos à 

calendarização das visitas com bastante antecedência, uma vez que os museus são 

solicitados por escolas de diferentes graus de ensino e seria necessário garantir 

condições logísticas e de tranquilidade, tendo em conta a faixa etária destas 

crianças. O Serviço Educativo do Museu Nacional Soares dos Reis propôs três 

visitas, em virtude de possuírem algumas actividades lúdicas, que gostariam de 

aproveitar para estas crianças: filmes temáticos, puzzles e jogos associados a obras 

de arte expostas e uma oficina de multimédia, adaptável às crianças desta idade. A 

educadora aceitou a proposta, embora para o nosso estudo só nos interessasse a 

primeira visita, uma vez que as restantes actividades seriam muito orientadas por 

técnicos de animação do próprio Museu, segundo objectivos específicos, que 

limitavam a expressão espontânea das crianças e não se integravam nas 

actividades preparatórias da visita. 

Na Casa-Museu Teixeira Lopes deparámos com uma situação "especial", 

pouco vulgar: parte do edifício estava em obras e, simultaneamente, algumas obras 
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de arte estavam a ser restauradas. Todavia, a disponibilidade, o interesse, a 

simpatia, a delicadeza e a abertura da Directora desta Casa-Museu levaram-nos a 

manter a decisão e minimizaram a complexidade do problema, referente à 

realização da visita das crianças. A vontade de saber mais sobre este público "tão 

pequeno e tão interessante", da parte da referida Directora, despertou-lhe a 

curiosidade e o interesse, manifestando-se através do carinho com que se 

comprometeu a organizar um espaço e a adaptá-lo às crianças, para que a visita se 

realizasse com segurança. Foram efectuadas ainda as necessárias formalidades, 

nos respectivos Museus e Instituições Escolares, para obtermos as autorizações 

requeridas e se poderem realizar as respectivas visitas. 

3.2. Breve caracterização dos museus escolhidos 

O Museu Nacional Soares dos Reis - antigo Museu Portuense - foi o primeiro 

museu público do país, reflexo de uma nova consciência de cultura, implementada 

pelas reformas liberais. Foi criado em 1833, por D. Pedro IV, e instalado no 

Convento de Santo António da Cidade, em São Lázaro. Em 1911, no âmbito das 

reformas republicanas, passa a ser designado por Museu Soares dos Reis. Com o 

Estado Novo, acentua-se o papel dos museus como lugares de memória da nação, 

que se queria forte e coesa. Em 1932, o Museu Soares dos Reis adquire estatuto de 

Museu Nacional e inicia uma nova fase de expansão patrimonial. Estabelecem-se 

novas práticas culturais com programas de exposições de carácter temporário. Na 

década de 1940, dá-se um novo impulso na história do museu, que passou a ocupar 

um novo espaço52, o Palácio dos Carrancas53. Edifício burguês do final do século 

52 O Decreto 24003, publicado no Diário do Governo de 12 de Junho de 1934,-"classifica o Palácio dos 
Carrancas como imóvel de interesse Público", in Os Carrancas e o seu Palácio, Ministério da Cultura -
Instituto Português do Património Cultural, 1984, p. 43. 
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XVIII de uma abastada família do Porto, uma parte do edifício destinara-se à sua 

residência e na outra funcionara a manufactura de adornos de ouro e prata. Com a 

aquisição deste edifício, o museu reorganiza-se com um novo sentido estético e 

passa a exibir as obras agrupando-as segundo princípios que dão «satisfação à 

vista», contrariando a política de apresentação em voga no século XIX. Em 1961 é 

criado o Serviço de Extensão Escolar que, além das visitas escolares, instalou um 

pequeno atelier infantil. Com o 25 de Abril de 1974, o museu abre-se ao exterior, 

reconhecendo a sua importância como dinamizador da divulgação cultural da sua 

região. Em 1992, na sequência da criação do Instituto Português de Museus, o 

Museu Nacional Soares dos Reis inicia um projecto de remodelação e expansão. 

Em 2001, concluídas as obras, procedeu-se à renovação da exposição permanente, 

de novos espaços de reserva e exposições temporárias, áreas de lazer e serviços, 

um auditório, permitindo desenvolver actividades regulares de animação cultural. 

Apesar da importância das colecções de pintura e escultura que o Museu 

possui destacamos apenas as de cerâmica e joalharia, centrais para o nosso 

trabalho. A colecção de cerâmica é constituída, predominantemente, por peças de 

faiança portuguesa - do século XVII ao século XX - em particular do Norte do país. A 

faiança nacional seiscentista está representada por um conjunto numeroso de 

peças, bem ilustrativas do arranque de uma indústria marcada pelas tendências 

chinesa e islâmica. As peças mais representativas da colecção são as produzidas a 

partir da segunda metade do século XVIII, resultante da reforma implementada pelo 

Marquês de Pombal, até ao século XX. A colecção de joalharia marcada por uma 

O Palácio dos Carrancas foi construído, a partir de 1795, para habitação e fábrica dos Moraes e 
Castro, família de prósperos negócios, proprietária da Fábrica de Tirador de Fio de Ouro e Prata na 
Rua dos Carrancas. Enquadra-se na política de incentivo às manufacturas que o Marquês de Pombal 
iniciara. O Palácio dos Carrancas serviria de residência real. 
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descontinuidade cronológica, abrange peças desde o século VII a.C. até ao século 

XIX, assumindo maior relevância os períodos pré-romano e setecentista. O período 

pré-romano é representado por um pequeno conjunto de jóias em ouro - de uso 

pessoal e de função diversa - proveniente de achados do Norte de Portugal. A 

colecção integra também peças de carácter religioso e civil oriundas, 

essencialmente, do Paço Episcopal do Porto, de conventos extintos e de palácios 

reais. 

Relativamente à Casa-Museu Teixeira Lopes a construção do edifício foi 

iniciada nos finais do século XIX, por José Teixeira Lopes, irmão do escultor. Foi 

neste casa que o mestre António Teixeira Lopes (1866-1942) habitou e trabalhou no 

seu atelier. A 18 de Março de 1933 o mestre celebrou a escritura de doação da sua 

casa e recheio com o Município de Vila Nova de Gaia, com o objectivo de ser Casa-

Museu. Nesse mesmo ano abriu ao público, sendo António Teixeira Lopes nomeado 

Conservador Vitalício. A Casa-Museu possui uma colecção vasta e diversificada de 

escultura, pintura, faiança portuguesa e estrangeira, mobiliário e pequenas 

colecções de arte decorativa. Aqui encontram-se originais da obra de Teixeira Lopes 

em desenhos, esculturas em gesso, em barro cozido, em mármore e em bronze. 

Possui um belíssimo jardim e um pátio interior, de influência parisiense. 

3.3. As visitas exploratórias aos jardins-de-infância e o 

contacto com as crianças 

Numa segunda fase, começámos por efectuar algumas visitas exploratórias 

aos jardins-de-infância, para habituar as crianças à nossa presença. 

Simultaneamente, aprendemos os seus nomes e a reconhecê-las pelas suas vozes, 

já que isso seria essencial no reconhecimento das gravações que efectuaríamos. 
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Pretendíamos que elas não nos sentissem como alguém estranho, que invade o seu 

espaço-sala e as observa e que "por isso teriam de se portar bem", mas como 

alguém amigo, que gosta de estar junto delas, caso necessário, as auxilia em 

qualquer situação "de emergência", pode participar nalgumas brincadeiras, 

responder a certas solicitações, apertar um cordão do sapato, ajudar num adereço 

ou num disfarce54. Após a nossa apresentação às crianças, feita pelas educadoras, 

deslocámo-nos algumas vezes às I/O, com a finalidade de nos tornarmos 

conhecidas e aceites pelas crianças. 

Através da nossa experiência como educadora de infância sabemos que, 

naturalmente, estas crianças são dotadas de curiosidade e gostam de fazer 

perguntas. Como era de esperar, a curiosidade e o questionamento por parte das 

crianças, a nosso respeito, foi surgindo. Num dos primeiros dias da observação 

exploratória, em Pomares, levámos um gravador pequeno, um caderno e um estojo 

com lápis, um saco de asas de papel amarelado. Deixámo-lo no chão, num cantinho 

escondido, junto do quadro preto e circulámos pela sala. De súbito, o Telmo a fazer 

4 anos, puxa-me pela beira do casaco e diz: Olha... anda... vem cá!55 Curiosa, por 

esta criança se meter connosco tão rapidamente, fomos atrás dele. Levou-nos ao 

cantinho onde estava o saco escondido. Apontou para o saco, já amarfanhado e 

rasgado, com todo o material retirado, pegou no gravador pequeno e perguntou: O 

que é " /to"? "/to" é teu? O que é "/to"? O Telmo insistiu em saber o que era aquele 

equipamento, ao mesmo tempo que ia rodando e carregando nos botões do 

gravador. 

- Tu não sabes o que é isso? - perguntámos. 

54 É habitual a existência de uma "arca das trapalhadas" onde existem peças de vestuário e adereços que as 
crianças utilizam para se disfarçar, dramatizar situações ou histórias e brincar ao faz-de-conta. 

55 Notas de campo de 28 de Outubro de 2002. 
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- Não! - respondeu ele. 
Admirado, virou-o várias vezes nas suas mãozitas e acabou por dizer: 
"Ola", bota a tocari Anda... "bota" a tocar!56 

E passou-me o gravador para as mãos, para que eu carregasse nos botões 

certos e o pusesse a tocar, uma vez que ele não tinha conseguido fazê-lo. A 

possibilidade de usar gravador pareceu-nos um recurso que nos ajudaria a ter um 

registo mais fiel dos diálogos das crianças, mas temíamos que as viesse a perturbar 

nas suas actividades. A descoberta do Telmo permitiu a familiarização não apenas 

dele próprio, mas de todo o grupo, uma vez que um após outro se juntaram à nossa 

volta e quiseram experimentar o gravador. Acabaram por falar, cantar e escutarem-

se, descobrindo as vozes uns dos outros, tornando-se o gravador um objecto 

comum entre nós. Como verificámos noutras visitas exploratórias, eram eles 

próprios a lembrar para pegarmos no gravador. 

Ainda outro caso, desta vez em Castelinhos, em que se revela a curiosidade 

das crianças por nós e a forma como nos fomos tornando familiares. Numa destas 

visitas, logo de manhã, a Titã aproximou-se e, olhando-nos nos olhos, disse: 

Titã: Vi-te no outro dia. 
Leonor: Viste-me! A onde? 
Titã: Na rua, junto da farmácia. 
Leonor: Mas, já era noite! 
Titã: Já! 
Leonor: Não te vi! Com quem ias? 
Titã: la com a minha mãe. 
Leonor: E tu que disseste à tua mãe? 
Titã: Que tu eras da minha Escola.57 

Sorriu, afastou-se e foi sentar-se à mesa a fazer um desenho. 

56 Notas de campo 28 de Outubro de 2002. 
57 Notas de campo de 20 de Outubro de 2002. 
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Fomos para a pesquisa de terreno, "não como uma pessoa que sabe tudo, mas 

como alguém que quer aprender; não como uma pessoa que quer ser como o sujeito, mas 

como alguém que procura saber o que é ser como ele. Trabalha para ganhar a aceitação do 

sujeito, não como um fim em si, mas porque isto lhe dá a possibilidade de prosseguir os 

objectivos da investigação"56. Pretendíamos, como já tivemos oportunidade de referir, 

que as primeiras visitas fossem, apenas, para conhecer as crianças e chamá-las 

pelo nome. 

Entrámos na sala do jardim-de-infância um pouco antes das nove. A 

educadora, já estava na sala a preparar os materiais e a separá-los pelos assuntos 

que queria discutir com as crianças. A pouco e pouco as crianças iam chegando. 

Algumas delas traziam consigo pequenas coisas59 relacionadas com as que a 

educadora seleccionava havendo, sem dúvida, um sentido de continuidade. Sentam-

-se na manta, conversam e jogam com os seus pares. A educadora saúda-as e vai 

conversando com elas à medida que vão chegando. A Júlia (auxiliar da acção 

educativa) ajuda-as nas mochilas e lembra-lhes onde devem deixar os casacos. 

A Lila e a Denise, sentadas, falam aos segredinhos. 
Pergunta a Lila à Denise: - Tu és minha amiga? 
A Denise acena com a cabeça e diz: - Sou60. 

A Lila sorri, com um ar feliz, por ter ganho uma amiga e por isso fala-lhe de 

um balão, que no dia anterior rebentou em sua casa. 

Por volta das 9h30, a educadora, suavemente, começa a cantarolar uma 

frase apelando à arrumação, cumprindo um ritual, para as crianças arrumarem os 

58 Geertz, C , "From the native's point of view: On the nature of anthropological undertanding", in P. Rabinow 
and W. Sullivan (eds.), Interpretive social science,1979, p. 241, In Bogdan, R. e Biklen, S., Investigação 
Qualitativa em educação: Uma introdução à teoria e aos métodos, Porto, Porto Editora, 1994, p. 113. 

59 É vulgar as crianças trazerem para os jardins-de-infância pequenos objectos ou materiais de desperdício 
(embalagens, cartões, tubos do interior dos rolos de papel higiénico, etc.) que utilizam nos seus trabalhos. 

60 Notas de campo de 20 de Outubro de 2002. 
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materiais e virem sentar-se. Um grupo que construía um puzzle, partilhando as suas 

peças, estava interessado em terminá-lo; para o completar faltava-lhes adicionar 

meia dúzia de peças, que as crianças seguravam. 

Os colegas esperavam, já sentados na manta, que o grupo terminasse. No 

fim, bateram-lhes palmas pela habilidade demonstrada. As crianças, que 

completaram o puzzle, guardam-no e sentam-se junto dos colegas, para darem 

início à habitual reunião da manhã, que iniciam com uma canção. Depois da canção, 

a educadora acha oportuno proceder à nossa apresentação. Designa-nos pelo nome 

e passa-nos a palavra para que disséssemos algo sobre a nossa presença. 

Tomámos a palavra, procurando uma linguagem simples, de modo que as crianças 

compreendessem a razão porque estávamos ali. Explicámos que gostaríamos, se 

elas permitissem, de as visitar, de vez em quando, no jardim-de-infância, para as ver 

brincar e como brincam; para as ver a fazer os trabalhos; para as ver a falar umas 

com as outras. E, se consentissem, até brincaríamos com elas. Atentas ao que lhes 

dizíamos, as crianças deram-nos a perceber, através de gestos e expressões, que 

tinham entendido o nosso pedido e autorizado as nossas visitas para as vermos 

brincar e trabalhar. 

A Lila, de mãos abertas e gesticulando com os braços diz: 
- Podes vir, nós sabemos bem trabalhar!... 
O Marcelo olhando para a Joana diz: 
- Pois, ela vem ver nós a "bincarmos'f^ 

Explicámos ainda que, para não nos esquecermos do que diziam e do que 

faziam, tínhamos de escrever num caderninho, tirar fotografias, gravar e se calhar 

até filmar. 

Notas de campo de 20 de Outubro de 2002. 
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3.3.1."Aquele boneco fui eu que fiz" 

Seguidamente, as crianças continuaram a pequena reunião partilhando as 

experiências e vivências do quotidiano, discutiram e negociaram, com os seus 

pares, as áreas62 da sala para onde queriam ir brincar. Após as negociações, 

distribuíram-se, segundo a escolha e o critério de cada uma. A Vânia e a Lila deram 

as mãos, passaram à nossa frente, olharam-nos e sorriram. 

Leonor: Para onde vão? 
Denise: Vamos para o quadro escrever e fazer desenhos.63 

No quadro preto, falam baixinho, partilham o giz, fazem riscos e, de vez em 

quando, soltam gargalhadas. 

Deduzindo que já estávamos aceites pelo grupo e que as crianças tinham 

compreendido a razão de estarmos ali, circulámos ponderadamente pela sala com a 

opção de não fazermos ainda registos escritos. Pretendíamos, apenas, 

aproximarmo-nos e estarmos atentas a todas as situações. Com base na nossa 

experiência como educadora, com crianças desta idade, em contexto de jardim-de-

infância, e apoiando-nos em "saberes críticos suficientemente flexíveis para serem 

permeáveis ao efeito de surpresa"64, acreditámos na possibilidade de mobilizar 

De acordo com as Orientações Curriculares, entende-se por "áreas" na Educação Pré-Escolar o "designar 
formas de pensar e organizar a intervenção da Educadora e as experiências proporcionadas às crianças. 
Esta organização toma, por vezes, como referência as grandes áreas de desenvolvimento enunciadas pela 
Psicologia - sócio-afectiva, motora, cognitiva - que deverão contribuir para o desenvolvimento global da 
criança" (1997:47). Pode corresponder também a espaços previamente pensados e equipados de acordo 
com os interesses dos utentes do Jardim e com objectivos específicos de desenvolvimento - área da casinha, 
área das construções, área da pintura, área da mercearia, área da biblioteca, etc. - que propiciam e 
potenciam actividades lúdicas. 

Notas de campo de 20 de Outubro de 2002. 

Cifali, M., "La dignité d'un métier", 1992, in Imbert, F., "Le paradigme psychanalytique ou déconstruire 
l'instruire", 1992, p. 222, in Correia, Alberto, Para uma teoria crítica em educação: Contributos para uma 
recientificação do campo educativo. Porto, Porto Editora, 1998, p. 102. 
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convenientemente estes "saberes", no referido contexto natural, julgando-os úteis e 

adequados para o momento. 

Todavia, no deambular no espaço/sala, entre os grupos, não pensávamos 

interromper nem interceptar as crianças nas suas interacções. Apenas pretendíamos 

iniciar um processo de socialização, - o conhecê-las pelos nomes - para uma 

crescente familiaridade, que favorecesse o contacto directo com elas. Minutos 

depois de tornearmos as diversas áreas da sala, percepcionámos que a nossa 

presença não lhes era indiferente. Porém, o desvio de alguns olhares, a falta de 

sorriso e de palavras deixaram-nos um pouco embaraçada, deslocada, fizeram-nos 

sentir perplexa e até experimentar o sentimento de intrusa. Aqueles "saberes", que 

outrora julgava fruir, estavam agora postos em causa! A distância, a pouca abertura 

e o silêncio das crianças tornavam-se evidentes. A propósito, Manuela Ferreira 

refere que "as crianças usando os poderes que o silêncio e a impenetrabilidade 

podem impor aos adultos bem falantes, faziam-me assim saber que embora 

'aceitando' a minha presença lá dentro eu estava de fora"65. 

Para disfarçar e dissipar algumas emoções e sentimentos encostámo-nos a 

uma secretária, de braços cruzados, à procura de bons ângulos para futuras 

observações. Procurávamos, simultaneamente, dar sentido ao que se passava, 

mesmo experimentando, logo no primeiro contacto, sentimentos de desconforto, 

como se fôssemos um "corpo estranho" no espaço de observação. Para este tipo de 

sentimentos, Wax alerta que uma "pessoa que não consegue suportar sentir-se 

atrapalhada ou deslocada, que se sente esmagada sempre que comete um erro -

embaraçoso ou não -, que não é psicologicamente capaz de ser, ou ser tratada como, 

Ferreira, Manuela, op. cit., 2002, p. 57. 
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parva, não apenas por um dia ou uma semana, mas durante meses sem conta, deverá 

pensar duas vezes antes de decidir ser um observador participante"66. 

Ter-nos-íamos preparado, convenientemente, para assumir o papel de uma 

"investigadora/observadora", que pretende enquadrar o seu estudo no paradigma 

etnográfico, que em caso algum prescinde do contexto natural, que o individualiza, e 

em que a "flexibilidade é essencial para uma adequação ao fluxo dos 

acontecimentos no terreno, coisa que não está obviamente sob controlo do 

investigador?"67. Este tipo de pesquisa no terreno, realizado com crianças em idade 

de jardim-de-infância que, segundo Piaget, não têm outro ponto de vista senão o 

delas, deve ter em conta que a educação deve ser funcional, isto é, "orientada pelos 

interesses e necessidades da criança e não por ideias pré-concebidas ou 

fantasiadas pela educadora"66. Assim sendo, nada lhes poderá ser imposto. A ideia 

de planear a pesquisa em pormenor, antes de irmos para o campo, obedecendo a 

esquemas pré-determinados, que se pretendam aplicar, aparece como tarefa 

impossível e contraproducente. O que está de acordo com a ideia de Meylanin, que 

o investigador, neste tipo de pesquisa em contexto natural, não tem sob o seu 

controlo o brotar dos acontecimentos; está geralmente desprovido de poder e de 

conhecimento prévio; deverá ter em conta que o principal instrumento de 

investigação é ele próprio. 

A Vânia e a Lila continuam a riscar com giz de cor no quadro preto e vão 

cantarolando - "tenho dois olhos para ver e um nariz para cheirar"; riem-se e 

observam-nos. A páginas tantas, a Lila olha para nós e diz: - Olha! Vês aquele 

66 Wax, R., "Doing fieldwork: Warning and advice", 1971, p. 370, in Bogdan, R. e Biklen, S., op. cit., 1994, p. 122. 
67 Fernandes, José Luis, op. cit., 1997, p. 50. 
68 Meylanin, Luís, "Introdução a Claparède", 1967, p.12, in Mendonça, Marília, op. c/f.,1994, pp. 30-31. 
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boneco? Fui eu que fiz, anda ver [aponta para a mesa em forma de lua que está 

perto dela]. Imediatamente nos deslocámos e respondemos àquele aprazível 

chamamento. 

Leonor: Foste tu que fizeste este bonequinho? 

Lila: Fui, fui eu que fiz, pois foi Vânia? [a Vânia acenou a cabeça, dizendo que 

sim] Está bonito, não está? É de... Foi a professora que trouxe ontem e nós 

fizemos muita plasticina nova. 

Leonor: Sabes as cores do teu boneco? 

Lila: Claro que sei. Os pés são azuis, um braço é amarelo e o outro é 

vermelho. A cabeça também é vermelha. Os olhos, o nariz e a boca são 

vermelhos. Eu já sei muitas cores.69 

Voltam para o quadro, pegam no giz e riscam novamente. A Lila desenha um 

boneco e a Vânia desenha uma casa. Ambas mantêm diálogo: 

Vânia: Ó Lila, o meu desenho está lindo? 

Lila: Tá", tá muito lindo. 

Vânia: Tu fizeste uma casa, Lila? 

Lila: Pois fiz. Agora vou fazer o meu nome. [escreve o nome com letras 

maiúsculas]. 

Vânia: Oh, isso não é o nome. 

Lila: Não é o quê! É, é. Ê o meu nome. Tu é que não sabes escrever o teu. 

Vânia: Ai, sei, sei! 

A Lila olha para nós e pergunta-nos: 

Lila: É, não é? É o meu nome? 

Leonor: É, é o teu nome! 

Lila [para a Vânia]: Vês, é o meu nome! "Tás" a ver, é o meu nome!... 

Vânia: Olha, isto é uma árvore. 

A Vânia olha para nós, encolhe os ombros e diz-me baixinho: 

Vânia: Não sei fazer o meu nome... [e entrega-nos giz que tinha na mão]. 

Leonor: Queres que te ajude? 

Vânia: Quero! 

Notas de campo de 20 de Outubro de 2002. 
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Enquanto escrevemos VÂNIA ela olha atentamente; depois, por baixo, copia 

cuidadosamente o modelo; sorri, apaga o "nosso modelo", faz mais um desenho e 

começa a cantarolar: 

- Eu já sei escrever o meu nome! Eu já sei escrever o meu nome! 
Nisto a voz da educadora entoa: Arrumar, arrumar, cada coisa no lugar... 
São horas de irmos lanchar! [as crianças arrumam e vão lanchar] (...)70 

3.3.2. "Aperta-me o sapato" 

Por volta das onze, as crianças regressam à sala. Algumas deram 

continuidade aos trabalhos iniciados. Junto da mesa onde a Lila guarda o seu 

boneco de plasticina, observávamos as crianças a recriarem os seus trabalhos. 

O Marcelo aproxima-se e diz-nos: Aperta-me o sapato! 

Numa atitude de agrado e franco acolhimento, apertámos o sapato ao 

Marcelo. Sentimos que fomos a eleita da sua confiança. O atalho da aceitação da 

nossa presença estava agora em aberto, apenas faltava percorrê-lo. Travámos, 

então, um diálogo: 

Leonor: Pronto! O teu sapatinho já está apertado! Hoje não vai mais 
desapertar! Podes brincar, saltare correrá vontade! 
Marcelo [ri-se]: Olha, não vais ver os meninos a "tabalhar"? 
Leonor: Vou! 
Marcelo: Sabes para onde vou "tabalhar"? 
Leonor: Não, para onde vais? 
Marcelo: Vou fazer uma ponte para as motas e para os carros, tu vens ver? 
Leonor: Deixas-me ir ver? 
Marcelo: Deixo. Anda comigo.71 

70 Notas de campo de 20 de Outubro de 2002. 
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Fomos com ele para a área das construções. Durante algum tempo estivemos 

sós. Falou pouco, porque estava compenetrado na construção da ponte. Tentámos 

ajudar mas logo reclamou: 

Marcelo: Não faças porque tu não sabes! 
Entregando-nos as peças para segurar dizia: Toma, segura esta! 

Entretanto, chegaram crianças interessadas na construção do Marcelo. Aí a 

azáfama foi maior. Primeiro, veio o Toni, que pediu permissão ao Marcelo para ficar 

com ele. 

Toni: Posso ficar aqui Marcelo? 
Marcelo: Podes. Podes ficar. 

Seguidamente, vieram o Lino, o Vasco e a Gabi que foram ficando. Todos 

contribuíram, mais ou menos, para a construção da ponte, uma vez que o espaço 

era suficientemente amplo para as crianças estarem à vontade. Dialogavam umas 

com as outras, faziam referência ao comprimento da ponte, ao material que 

utilizavam e à destreza que cada um ia empregando. 

Marcelo: Ó pá! Tás a fazer força (...). 

Estávamos de joelhos e dobradas como eles, a chegar-lhes o material que 

pediam: 

Toni: Olha, dá-me o martelo! 
Marcelo: Olha, dá-me... o parafuso! 

A nossa função, ali, era a de procurar qualquer coisa parecida com o martelo, 

com o parafuso... 

Gabi: Toma, dá o martelo ao Toni. (...) 
Entretanto, a Denise trouxe o desenho que acabara de fazer para vermos: 
Denise: Olha, fiz mais desenhos, queres ver? 
Leonor: Quero!72 
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Fomos atrás dela, vimos os seus trabalhos e os de todos aqueles que fizeram 

questão em mostrá-los. Por fim, a manhã terminou e foram almoçar. Com beijos e 

abraços despedimo-nos. 

Lila: Quando voltas? 
Leonor: Um dia destes!n 

Iniciáramos um processo de relação e, numa postura análoga partimos para 

Pomares, a outra "Unidade de Observação". Depois da experiência anterior, 

tínhamos a certeza que situações embaraçosas podiam surgir em qualquer 

circunstância: as crianças eram outras e o meio era diferente. 

Da primeira vez, entrámos e vimos algumas a brincar na sala; a educadora 

atendia um ou outro encarregado de educação. Mais tarde, depois da continuação 

das visitas a esta UO constatámos que, habitualmente, as crianças iam chegando e 

iam-se distribuindo, livremente, pelas diversas áreas da sala. Às vezes, também 

circulavam pelas outras salas, interagindo umas com as outras e partilhando os 

jogos entre salas. As crianças, na primeira meia hora, dentro da sala e de forma 

aprazível, gozam da liberdade de decidir: os jogos que querem jogar, se só ou 

acompanhadas, o grupo com quem querem falar, fazer o acolhimento de um 

amigo(a) que chega, despedir-se com um beijo da pessoa que a acompanha ao 

jardim-de-infância, sorrir e cumprimentar os familiares dos amigos... 

Nestes minutos, a educadora está mais "disponível" para todos, (quer venha 

o pai, a mãe, a avó, o avô, a tia...), para receber recados: uma criança que está mal 

disposta; outra que vomitou; outra que tenha de tomar o xarope às X horas; outra 

que venha a choramingar...; e todas as outras, as que vêm felizes e contentes... que 

não ligam aos adultos... que correm para a sala procurando os amigos para falar e 
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contar as suas novidades. E outras, que fazem beicinho, pedem o carinho (o 

colinho) da educadora. Esta, por sua vez, tenta animá-las e distraí-las daquilo que 

as está a magoar. Segundo Katz, esta atitude enquadra-se no que ela entende por 

criação de "ambientes expressivos" para crianças e adultos. "Uma das grandes tarefas 

principais nos anos Pré-Escolares é aprender a adaptar-se e a lidar com uma vida no 

contexto mais vasto de toda a família ou de todo o grupo. Os adultos ajudam as crianças a 

controlar os seus impulsos, reconhecendo e respeitando as desilusões e frustrações das 

crianças, mesmo que não lhas possam evitar" 7\ 

Quando o "movimento" acalma, a educadora Isabel dirige-se para as crianças 

e pede-lhes que arrumem. Este pedido, regra geral, é feito através de uma canção, 

de uma poesia, ou de uma lengalenga. As crianças, ao ouvirem a canção, cooperam 

na arrumação dos jogos e dos outros materiais; à medida que arrumam, vão-se 

sentando em roda na manta, dão os bons dias, cumprimentando-se através de uma 

canção. Esta canção integra os nomes de todas as crianças. Cantam e, conforme 

estão sentadas, vão dizendo o nome de cada uma. A criança, de quem o nome é 

cantado, diz bom dia ou faz um gesto de saudação. Este afável cenário, revestido de 

entusiasmo e alegria, permite uma forma de estar sem constrangimentos e 

encontrámo-lo tanto na primeira como nas visitas posteriores. 

Inicia-se a habitual reunião da manhã75. É necessário planeá-la com todos os 

acontecimentos, como por exemplo: fazer a prendinha para os pais, para a festa de 

Natal; com todas as rotinas, por exemplo: o lanche da manhã, o recreio, marcar a 

sua presença no mapa; e com todas as tarefas e responsabilidades, como ser o 

responsável da sala, olhar pelos materiais, negociar as actividades, cumprir as 

74 Katz, L. G., "Expressive environments for children and adults",1994, p. 2, in Vasconcelos, Teresa M., Ao redor 
da mesa grande: A prática educativa de Ana, Porto, Porto Editora, 1997, p. 222. 
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regras, respeitar os outros e registar o que querem fazer e o que fizeram. É 

necessário dar e manter o sentido do tempo. Saber geri-lo "dá às crianças e aos 

adultos da sala de actividades um sentido de poder, de apropriação dos 

acontecimentos"76. 

Sentados, a planearem a manhã, a Rita segreda ao ouvido da Nita: 
- Eu sei o que esta senhora vem cá fazer, a Professora já me disse! (...) 
Nita: Eu também sei... 
Rita: Ó Professora, pois nós já sabemos o que esta vem cá fazer? 
Dulce: Esta, é a "Nionor"! 
Rita: Vem ver nós a trabalhar!77 

Depois da manhã planeada, as crianças vão para as áreas que escolheram. 

Circulamos pela sala e, naturalmente, as crianças vão sorrindo. Sem interromper 

tentamos aprender os seus nomes através das suas interacções. 

3.3.3."Come! O que é ito"? 

No deambular pela sala e na observação de alguns trabalhos realizados pelas 

crianças, afixados nas paredes, desponta a situação, referida nas páginas. 36 e 37, 

da descoberta do Telmo sobre os nossos haveres e o interesse do grupo, 

despoletado pelo gravador. O Telmo puxa-nos, novamente conduz-nos à casinha e 

diz: - Senta-te! [apontando para uma cadeira pequena onde é hábito sentar um 

boneco]. A cumprir as ordens do Telmo esperávamos o "menu" que preparava com 

azáfama. Após a refeição confeccionada, serviu-nos, levando-nos à boca os 

"alimentos". Simultaneamente perguntava: 

Telmo: Come! O que é "ito"? 

76 Vasconcelos, Teresa M., op. cit., p. 221. 
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Leonor: É um ovo estrelado, respondemos. [Retira o ovo, pega noutra peça e 
repete o mesmo gesto, sucessivamente]. 
Telmo: Come! O que é "ito"? 
Leonor: É uma salsicha. 
Telmo: Come! O que é "ito"? 
Leonor: É uma cenoura. 
Telmo: Come! O que é "ito"? 
Leonor: É uma talhada de melancia.78 

Entusiasmado, o Telmo, entre um "vai e vem", na procura de "alimentos" e 

gestos repetidos permite aos colegas, que o observam, colaborarem com ele na 

azáfama do jogo simbólico, desencadeando assim uma mudança de cenário e a 

criação de novas personagens, o que torna o jogo mais apetecível. Continuámos ali, 

por exigência do grupo, pois, agora, era necessário "saborear" os diferentes e 

múltiplos "menus" confeccionados por novos "cozinheiros". 

A abertura, o consentimento e a comunicação entre nós tornava-se cada vez 

mais axiomática. O papel que prestávamos nestes breves e simples episódios, que 

nalguns momentos nos pareceram "invulgares" - enquanto investigadora 

etnometodológica (que interage, observa os fenómenos e escuta com atenção) -

permitiu-nos entrever que uma nova fase do processo de pesquisa se avizinhava. 

A construção do processo de aceitação pelas crianças e a implicação nessa 

relação, quer no grupo de "Pomares" quer no grupo de "Castelinhos", eram 

condições base para que pudéssemos proceder à observação em contexto natural. 

A aceitação foi-se revelando através de recepções calorosas e afectuosas, quer da 

parte das crianças, quer da parte dos adultos: um abraço, um beijo, um colo, um 

sorriso e até a mostra espontânea pelas crianças das suas produções, contribuíram 

para um bem-estar e para um à-vontade, no jardim-de-infância, de todos os 
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elementos implicados na investigação. Foi neste contexto, que se criaram condições 

favoráveis às interacções das crianças, se desenvolveram as actividades lúdicas 

relacionadas com o presente estudo e se fizeram as observações e registos. 

Foi enquanto preparávamos o terreno, que fomos definindo uma atitude 

metodológica, com fins operativos, para a realização do nosso trabalho. 

3.4. Plano geral da dissertação 

Este estudo é centrado na observação de dois grupos de crianças, entre os 

quatro e os cinco anos de idade, de dois jardins-de-infância. Organiza-se em quatro 

capítulos. O primeiro capítulo aborda o interesse e a pertinência do objecto de 

estudo, no contexto de jardim de infância e a explicação dos pressupostos teóricos e 

opções metodológicas que estruturam esta pesquisa. No segundo capítulo 

procederemos a algumas reflexões teóricas sobre a construção social da educação 

infantil - como surgem as primeiras instituições para a educação de crianças em 

idade pré-escolar e sua expansão - na Europa e nomeadamente em Portugal. 

Faremos também uma pequena abordagem histórica sobre a manifestação lúdica 

dos seres humanos, desde a antiguidade até ao presente e sua importância, pela 

forma como o jogo anima, prepara e faz vencer certas dificuldades. Abordaremos 

ainda importância do jogo infantil no desenvolvimento global da criança, bem como a 

necessidade de criar espaços e ambientes agradáveis, promotores de actividades 

lúdicas de qualidade, nos jardins-de-infância, que permitam o desenvolvimento de 

aprendizagens sociais, afectivas e cognitivas. Ainda neste capítulo, partiremos do 

pressuposto de que os percursos evolutivos dos museus e da museologia se têm 

enquadrado num contexto sociocultural e educativo aberto a novas experiências, 

que os levaram a elaborar novas actividades. Estas constituem uma oportunidade 
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para os educadores optarem por outras abordagens no trabalho pedagógico. O 

terceiro capítulo compreende a análise do trabalho empírico realizado. Tentaremos 

compreender, através das interacções das crianças, como é que elas integram 

novos conhecimentos e como se apropriam dos objectos culturais que a sociedade 

mais valoriza. No capitulo final pretendemos fazer uma reflexão sobre o processo e 

apresentar uma síntese dos resultados da investigação realizada. 
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1. Construção social da educação infantil 

Os historiadores são unânimes em considerar que o século XVIII marca um 

ponto de viragem relativamente à concepção e às atitudes face à infância, altura em 

que, sob a influência do Século das Luzes, "se observará uma revolução de 

mentalidade que irá ter repercussões em todas as dimensões da vida social, 

nomeadamente na modificação das relações familiares e nos cuidadas prestados às 

crianças"79. O desenvolvimento que a industrialização e a urbanização provocaram, 

veio alterar as relações de trabalho e incorporou mão-de-obra feminina no trabalho 

assalariado industrial, criando a necessidade de guarda dos filhos durante o período 

de trabalho das mães, para que estas os não deixassem ao abandono. É para dar 

resposta a esta nova necessidade, que se torna um problema social e no contexto 

de persistência de necessidades anteriores (de protecção das crianças 

abandonadas, órfãs, vindas de famílias indigentes), que se vai conceber e criar 

instituições de protecção e guarda de crianças. Não se tratava já tanto de internar 

recém-nascidos - pois estes são entregues aos cuidados de amas - mas de 

proteger as crianças dos 3 aos 6 anos de idade, alimentando-as e educando-as, 

para que crescessem saudáveis e úteis à sociedade. 

As primeiras instituições para a "educação sistemática de crianças" em idade 

pré-escolar surgem, assim, com preocupações de carácter assistencial e higienista. 

Segundo Maria Isabel Silva "quando estas instituições começaram a surgir pouco se 

sabia dos processos de desenvolvimento de aprendizagem e das condições mais favoráveis 

para estimular as potencialidades da criança. Também pouco se sabia dos efeitos que este 

79 
Zão, Maria Emilia Pinto Vilarinho Rodrigues de Barros, A educação da Criança e o papel do Estado na 
definição e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar pública em Portugal. Porto: Universidade do Porto, 
1997, (dissertação de mestrado, policopiada), p. 19. 
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novo meio traria ao seu desenvolvimento e sobre qual a melhor maneira de o organizar e 

dinamizar"60. 

As preocupações com a saúde pública, a alta mortalidade infantil e as 

deficiências, que a medicina associa às más condições de vida, à ignorância e à 

degradação de costumes, contribuem para o movimento filantrópico de protecção às 

crianças para "a valorização da função educativa que podia ser assumida por estas 

instituições"81. Surgem, assim, novas figuras profissionais no universo infantil. 

Juristas, médicos, pedagogos e psicólogos reclamam daquelas instituições, 

aconselhando um atendimento educativo. Nos países mais industrializados observa-

se um maior desenvolvimento na criação de instituições para crianças mais 

pequenas, nomeadamente em Inglaterra (1816) e depois em França (1826).'7lpós a 

década 70 (1870), a necessidade de criar mais instituições para as crianças pequenas foi 

cada vez mais sentida, observando-se gradualmente a substituição do espírito caritativo e 

assistencial por uma nova concepção educativa"02 No início da segunda metade do 

século XIX, deram-se passos importantes a favor da Educação Pré-Escolar, quer na 

sua expansão, quer no cariz institucional específico, estando implícita a influência 

dos métodos de Froebel e Pestalozzi. Para Froebel foi a nova "concepção de 

infância" que impulsionou a criação de um "Kindergarten" ou "jardim-de-infância"83. 

No processo educativo, atribuiu valor à actividade da criança, valorizando os "jogos" 

como uma das estratégias na organização da acção educativa e promoveu o 

contacto directo das crianças com a natureza, na linha de Rousseau. Com o jardim-

80 

Silva, M. Isabel e Miranda, G., "Projecto de Alcácer", Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1990, p. 7, in 
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81 Ibidem. 
82 Idem, p.27. 
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1977, p. 17. 
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de-infância procurou demonstrar que "como as plantas são tratadas num jardim com a 

protecção de Deus, em harmonia com a natureza e sob o cuidado de jardineiros 

experimentados, também as crianças, são plantas delicadas e embriões do homem de 

amanhã, devem ser tratadas de harmonia com Deus, com a natureza e com elas 

mesmas"04. 

Segundo Spodek, o currículo de Froebel era "baseado numa filosofia místico-

religiosa da unidade entre a natureza, Deus e a humanidade"05. Distinto pedagogo, 

idealizou uma série de actividades para crianças entre os três e os seis anos de 

idade para simbolizar estas relações. Assim, na esteira de Pestalozzi, o jardim-de-

infância (Kindergarten) de Froebel foi planeado para o uso dos Dons86, das 

Ocupações87, das Canções88 e Jogos com as Mães, bem como para ajudar as 

crianças a aprender a cuidar de plantas e animais". Podemos situar no início do 

século XIX a preocupação com a busca de metodologias de trabalho específicas 

para este novo tipo de ensino89. 

Froebel foi um dos primeiros a compreender que, inclusivamente na primeira 

infância, o brincar e o (re)criar é o que simultaneamente mais satisfaz e desenvolve 

as crianças. No brincar poderemos incluir as brincadeiras do jogo socio-dramático ou 

jogo faz-de-conta, uma vez que este é uma tendência universal das crianças dos 3 

84 Idem, op. cit. ; Cf. Cardona, Maria João, op. cit., p. 31. 
85 Spodek, Bernard; Saracho, Olivia N., Ensinando Crianças de Três a Oito Anos. Porto Alegre: Editora ArtMed, 

1998, p. 45. 
86 O autor refere que os Dons eram conjuntos de pequenos materiais manipuláveis para serem usados pelas 

crianças de formas preestabelecidas. Por exemplo: bolas feitas de cordão cada uma de uma cor, esferas de 
vários diâmetros. 

87 As Ocupações consistiam em "produzir papel, dobrá-lo e cortá-lo, costurar, desenhar, pintar, modelar argila, 
reflectiam as actividades dos povos primitivos e permitiam que a criança se manifestasse artisticamente". 

88 As Canções e os Jogos com as Mães, criados especialmente por Froebel "eram inspirados nas brincadeiras 
das mães camponesas com os seus filhos pequenos e nas actividades do seu mundo social e natural" 
Spodek, op. cit., pp. 45-46. 

89 Cardona, Maria João, op. cit., 1997, p. 26. 
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aos 7 anos de idade. Cada criança cria um micromundo de papéis e relações 

sociais, cabendo ao educador propiciar informações e estimular a interpretação dos 

mesmos. 

Em Portugal, alguns intelectuais, entre eles José Augusto Coelho90, tinham 

consciência de que o desenvolvimento afectivo, intelectual e social da criança 

dependia dos estímulos do meio ambiente e manifestaram interesse pela educação 

infantil. No país, apesar da difusão das ideias de protecção às crianças ter 

acompanhado o movimento europeu, a criação dos "jardins-de-infância" teve um 

atraso significativo. Contudo, verifica-se em Portugal, de forma idêntica, o mesmo 

percurso e as mesmas etapas, que os outros países da Europa91. Por exemplo, as 

instituições destinadas a acolher crianças em idade pré-escolar começaram por ter 

objectivos predominantemente sociais e de assistência e o primeiro jardim-de-

infância é inaugurado em Lisboa em 1882. 

Com a implantação da República, introduzem-se novos ideais e conceitos de 

modernização no país. A ideia moderna de um homem novo traz para a Educação a 

concepção de desenvolvimento integral, físico, moral e intelectual das crianças, 

desde os quatro anos de idade. Isto é, a "Educação moral e cívica como espaço 

privilegiado de preparação das crianças e dos jovens para a participação na 

José Augusto Coelho foi um dos pedagogos portugueses que se preocupou com a educação para as 
primeiras idades. Nos finais do Século XIX desenvolveu um programa para a "escola infantil". Conhecido 
como um dos pedagogos modernos, foi autor de uma obra muito vasta sobre o ensino e educação. Segundo 
Joaquim Ferreira Gomes, toda essa obra é marcada pelas concepções positivistas e evolucionistas de 
Augusto Comte e de Herbert Spencer. Numa obra de 1893, Coelho analisa algumas das principais 
dimensões da educação do indivíduo e indica um currículo para a "escola infantil" dirigido para as crianças 
dos três aos oito anos de idade, referindo já todas as áreas do desenvolvimento: psicomotor, emocional, 
social, estético e intelectual. José Augusto Coelho entendia que a educação infantil teria de ser uma 
experiência agradável para a criança, proporcionando-lhe conforto e segurança e estando também presentes 
preocupações relativas ao seu desenvolvimento social e à preparação para as tarefas do seu futuro escolar. 
Cf. Gomes, Ferreira, op. cit., pp. 133-151. 

Gomes, Ferreira, op. cit., p. 20. 
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sociedade democrática republicana92". O Estado comprometia-se a tomar medidas 

quer na formação de professores quer na criação de "escolas infantis". Mas é ao 

associativismo que se deve a inauguração do Jardim-Escola de João de Deus de 

Coimbra 1911, que deu "novo alento à «associação das Escolas Móveis para 

realizar um dos objectivos dos seus estatutos de 1908: instituir jardins-escolas»...". 

Em 1914, a associação passou a "denominar-se Associação de Escolas Móveis e 

Jardins-Escolas de João de Deus e contando entre os seus fins: Instituir 'Jardins-

Escolas' - de preferência nos centros da população operária"93. 

A historiografia parece assinalar que a 1.a República, mais que a Monarquia, 

tentou avançar quer quantitativamente, quer qualitativamente na causa da Educação 

Infantil, que até então estava exclusivamente sob a alçada familiar ou da acção 

filantrópica. Contudo, os governos republicanos não ficaram isentos de fortes 

críticas. Segundo Ferreira Gomes, "era grande a inoperância e incapacidade dos 

políticos", não passando as resoluções legislativas, a maior parte das vezes, do 

papel: «Lisboa tem apenas um Jardim-Escola público e precisa, pelo menos de 

cem»"94, afirmará Casimiro Freire, em 1916. 

Os primeiros jardins-de-infância fundados em Portugal, no período 

republicano, foram, além do já citado, o da Figueira da Foz e o de Alcobaça, em 

1914, e o de Lisboa, em 191595. No Passeio da Estrela, em Lisboa, fora inaugurado 

92 
Fernandes, A. Sousa, "A Centralização Burocrática no Ensino Secundário. Evolução do sistema Educativo 
Português durante os períodos Liberal e Republicano (1836-1926)". Braga, Universidade do Minho, 1992, 
(dissertação de doutoramento, policopiada) p. 313, in Pereira, Maria Teresa Jacinto Sarmento, Percursos 
identitâríos de educadoras de infância em contextos diferenciados: Cinco Histórias de Vida, Braga, Instituto 
de Estudos da Criança da Universidade do Minho, 1999, (dissertação de doutoramento, policopiada) p.141. 

93 
Gomes, Ferreira, op. cit., pp. 63-65. 

94 
Cf. Freire, Casimiro, "Os Jardins-Escola João de Deus e o Método Montessori", in «Boletim de 
Propaganda...», Ano VII, n° 26, Out. Nov. e Dez. de 1916, p. 229, in Gomes, Ferreira, op. cit., p. 74. 

95 
Cf. Beja, Filomena, et al, Muitos Anos de Escolas. Edifícios para o Ensino Infantil e Primário até 1941,Lisboa, 
Ministério da Educação / DGAE, 1990, pp. 67-72. 
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por ocasião do centenário de Froebel, em 1882, o primeiro jardim-de-infância, que 

não deve ter tido um funcionamento muito regular, tendo em conta o que sobre ele 

escreveu Ramalho Ortigão,96 que o refere "feito... e fechado" em 1884. Na década de 

80, foi criada na cidade do Porto a Escola Normal. Contudo, Ferreira Gomes, 

reportando-se ao Anuário da Câmara Municipal do Porto, informa-nos que, em 1 de 

Janeiro de 1914, altura em que a Câmara assumiu a administração do ensino, 

«nenhuma Escola infantil existia no Porto e mesmo no país, se exceptuarmos a 

denominada Escola Infantil do Jardim da Estrela»97. Ferreira Gomes, referindo-se ao 

mesmo anuário, "em representação dirigida ao Ministro da Instrução Pública, em 11 

de Junho de 1914, a Câmara Municipal do Porto afirma que «está criando o Ensino 

Infantil, estabelecendo Jardins-Escolas nos melhores Jardins municipais, instalados 

em custosos edifícios próprios e nas condições dos planos já prontificados»98. De 

imediato se deliberou a construção de dois jardins-escola: um na Praça da Alegria, 

com o nome de Escola Infantil n.° 1, (o antigo edifício foi demolido para dar lugar, na 

década 50, ao actual, onde se encontra instalada a Escola EB1 n.°3), o outro no 

Passeio Alegre - Foz do Douro, com o nome de Escola Infantil n.° 2, como ilustra a 

figura n.° 1. 

Cf. Ortigão, Ramalho, "As Farpas", Vol. Ill, Porto Clássica, Editora 1970; Cf. Beja, Filomena et ai, Muitos 
Anos de Escola. Edifícios para o Ensino Infantil e Primário até 1941, Vol. I, Lisboa, Ministério da Educação / 
DGAE, 1990, pp. 66-67. 

Cf. Anuário da Câmara Municipal do Porto, 1923, p. 160, in Gomes, Ferreira, op. cit., p. 67. O autor refere que 
"esta afirmação só é exacta se se considerar apenas as escolas infantis oficiais (...) em Abril de 1911 havia 
começado a funcionar em Coimbra o Jardim-Escola João de Deus". Ibidem, p. 68. 

Cf. Anuário da Câmara Municipal do Porto, Porto, 1923, p. 160-164, in Gomes, Ferreira, op. cit., 1977. Em 20 
de Janeiro de 1914, a Câmara Municipal do Porto autorizava à Comissão Executiva a tratar da criação e 
estabelecimento de jardins-de-infância em locais ajardinados e que estivessem localizados nos bairros mais 
populosos da cidade. Ibidem, p. 68. 
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Figura 1 - Edifício da antiga Escola Infantil n.° 2 - Passeio Alegre - Porto 

Esta escola foi utilizada como colónia sanatorial e como escola primária, 

sendo desactivada em 1999, e nela estava previsto ficar instalado o futuro "Museu 

Vivo da Escola Primária". 

As referidas escolas infantis foram estabelecidas em esplêndidos edifícios 

construídos para esse fim, enquanto que outros jardins-escola foram estabelecidos 

em palacetes adaptados e abrangiam crianças de ambos os sexos, desde os três 

aos seis anos de idade. Tal situação levou a Câmara Municipal do Porto a 

preocupar-se com a preparação de pessoal docente, nomeadamente «vigilantes». 

Assim, para dar resposta às necessidades sentidas em algumas cidades do país são 

promulgadas Leis que estabelecem a criação de lugares para professores do ensino 

infantil. Em 1916, foi deliberado, na sessão da Comissão Executiva da Câmara 

Municipal de Lisboa, destacar três professores para frequentar o Curso Internacional 

de Pedagogia de Maria Montessori, a realizar em Barcelona. Como resultado, em 

1917, a mando do Vereador da Instrução, imprimiram-se os relatórios destes ilustres 

Actas das sessões de 12 Agosto e de 16 Setembro de 1915 da Comissão da Câmara Municipal de Lisboa; a 
Lei n.° 410, de 9 Setembro de 1915; e a Lei n.° 449 de 18 Setembro, estabelecem a formação de um quadro 
pessoal docente das escolas primárias e infantis. In Gomes, Ferreira, op. cit., pp. 68-71. 
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professores que foram distribuídos gratuitamente por todos os estabelecimentos 

oficiais de ensino da capital. 

À distância a que hoje nos encontramos, podemos concluir, apesar das 

críticas dos contemporâneos, que o período da I República atribuiu importância às 

crianças de idade pré-escolar, pelo investimento na formação de professores, 

nomeadamente do ensino infantil, enviando bolseiros ao estrangeiro com o fim de 

difundirem, mais tarde, novos conhecimentos sobre a Educação de Infância e a 

criação de jardins-escola. Ainda segundo o autor que vimos seguindo100, entre 1910 

e 1926 foram integradas doze "escolas infantis" e algumas "secções infantis". O 

Ministro da Instrução Pública, Leonardo Coimbra, com a publicação do Decreto n.° 

5.787-A, de 10 de Maio de 1919, legislou e incluiu o ensino infantil no sistema de 

ensino: "O ensino primário abrange três graus: infantil, primário geral e primário 

superior (art.0 2.°). Por sua vez, o grau infantil compreendia 3 secções: a 1a secção 

para as crianças de 4 a 5 anos; a 2a secção para as crianças de 5 a 6 anos; e a 3a 

secção para as crianças de 6 a 7 anos (art.0 4.°). Devido à inexistência de escolas 

infantis este ministro decretou, posteriormente, que enquanto o número das escolas 

infantis fossem insuficientes haveria junto às escolas do ensino primário geral, 

"classes preparatórias daquele ensino, destinadas exclusivamente a crianças de 6 a 

7 anos, correspondendo esta classe à 3a secção das escolas infantis" (art.0 5.°)101. A 

propósito, Ferreira Gomes afirma: "Este decreto de Leonardo Coimbra faz do ensino 

infantil, não o prefácio da ensino primário, mas, de certo modo, o seu primeiro 

capítulo"102. 

100 Gomes, Ferreira, op. cit., pp. 81-83. 
101 Idem, p. 76. 
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Ainda no que se refere à criação dos jardins-de-infância, segundo Ferreira 

Gomes, em 1927 o Decreto n.° 13.619, de 17 de Maio e o Decreto n.° 13.791 de 17 

de Junho, veiculam a concepção do Decreto de 10 de Maio de 1919, de Leonardo 

Coimbra, que "considerava o ensino infantil uma 'categoria' do ensino primário"103. 

Determinava que nas localidades onde houvesse escolas de ensino infantil, os 

alunos que o frequentassem com aproveitamento, poderiam matricular-se na 2a 

classe do ensino elementar.104 

Em 1920, o Decreto n.° 6.732, de 8 de Julho105 refere-se à necessidade de 

formação dos profissionais em exercício e regulamenta cursos de aperfeiçoamento 

para as professoras das escolas infantis e primárias. Salientamos, ainda, que em 22 

de Junho 1923 há uma proposta de lei, apresentada ao Parlamento pelo ministro 

João Camoesas, sobre a "reorganização da educação nacional". Embora esta lei 

não tivesse sido materializada, enfatiza, para além de outras disposições sobre a 

educação infantil, a necessidade de a formação das "jardineiras de infância", assim 

como a de todos os professores, ser realizada em Faculdades de Ciências da 

Educação106. Ferreira Gomes, reportando-se à abundante legislação da 1a República 

acerca das Escolas Infantis, previne que isto não significa a criação de um número 

significativo destas escolas. As investigações feitas para o período entre 1910 e 

1926, apenas deram conta da entrada em funcionamento de "12 escolas infantis - 7 

criadas pela Câmara Municipal do Porto, 4 jardins-escolas João de Deus e a Escola Israelita 

- e ainda algumas secções infantis107". Contudo, no dizer do referido autor, ao longo da 

103 Idem, p. 84. 
104 Ibidem. 
105 Idem, p. 79; Cardona, op. cit., p. 41. 
106 Diário do governo, II série n° 151, de 2 de Julho de 1923, in Gomes, Ferreira, op. cit., pp. 79-80; cf. Cardona, 

op. cit., p. 42. 
107 Gomes, Ferreira, op. cit., p. 81. 
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I República, existiu um número significativo de colectividades e instituições que 

mantinham escolas primárias e nalgumas destas mantinham também a escola 

infantil108. 

Logo após o 28 de Maio de 1926, o governo considerou que Lisboa estava 

totalmente desprovida de instituições para crianças dos 4 aos 7 anos de idade, 

devido à não execução das propostas do regulamento de 1919.109 Em 1928, o 

ministro Duarte Pacheco, pelo Decreto n.° 16.037, de 15 de Outubro, para além de 

reorganizar o Ensino Normal Primário, no Preâmbulo desse decreto, considera que 

entre a Escola Infantil e a Escola Primária deveria existir uma diferenciação 

pedagógica: "Mas as escolas infantis se devem manter-se e multiplicar-se por 

corresponderem a uma instante necessidade social, devem também corresponder a 

uma verdade científica, isto é, devem estar de acordo com a natureza da criança e 

favorecer o seu natural desenvolvimento"110. 

Em 1930-31, assiste-se ainda à falta de professores legalmente habilitados 

para exercer o ensino infantil. Para suprir esta falta, prossegue-se à nomeação, para 

vagas nas classes infantis, de professoras provisórias, habilitadas para o ensino 

primário elementar, desde que não excedessem os 35 anos de idade. Institui-se, 

ainda, em substituição das Escolas Normais Primárias, as Escolas do Magistério 

Primário, as quais se destinavam a habilitar professores, de ambos os sexos, para 

os graus elementar e infantil do ensino primário, "sendo o curso do Magistério 

Primário Infantil «complemento do curso do Magistério Primário Elementar e 

Gomes, Ferreira, op. cit., p. 82 refere a existência de uma lista de 80 instituições e colectividades que 
recebiam subsídios mensais da Câmara Municipal de Lisboa. 

Decreto regulamentar n.° 6.137 de 29 de Setembro de 1919. 

Gomes, Ferreira, op. cit., p.85. 
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ministrado em um só ano lectivo, que se divide em dois semestres» (art. 6.°)"111. Na 

década de 30, a Junta de Educação bem como a Sociedade de Estudos 

Pedagógicos, através de um relatório, propuserem a abertura de "clareiras" e a 

construção de ligeiros pavilhões apropriados, sob a orientação de amas, jardineiras 

ou professoras de educação infantil. Cada "clareira" receberia 15 a 20 crianças sob a 

direcção de uma jardineira especializada. Ainda em 1930-31, a Junta de Educação 

Nacional enviou, como bolseiras, três professoras primárias habilitadas com o curso 

do magistério infantil, já com experiência, a Genebra, Paris, Bruxelas e Roma, sendo 

elas: Áurea Judite do Amaral, Irene Lisboa, e Ilda Moreira. No regresso, os relatórios 

que abordavam vários temas, expressavam uma visão crítica dos diversos métodos 

de ensino infantil. Áurea Judite do Amaral e Irene Lisboa foram nomeadas 

inspectoras do ensino infantil, a primeira no Porto e a segunda em Lisboa. 

Entre 1926 e 1974, o país, dominado por uma oligarquia político-económica 

vive sob um controlo repressivo, que se estrutura na base da estagnação cultural e 

educacional. A Ditadura incrementa uma política educativa que se inicia com a 

destruição dos avanços anteriores, reduz a obrigatoriedade escolar para 3 anos, 

altera o currículo da escola primária reduzindo-o aos elementos básicos do ler, 

escrever e contar, associados a uma forte doutrinação religiosa e política e 

desvaloriza o papel e o estatuto dos professores. 

111 Idem, p.86. 
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Autores como Salvado Sampaio112, Áurea Adão113, Nóvoa114 e Pereira115, 

referem que o Estado, neste período, criou fortes mecanismos de controlo da 

profissão docente, fechando as Escolas Normais Primárias e reabrindo-as como 

Escolas do Magistério Primário com currículos mais curtos e limitados e mantendo 

uma intensa vigilância sobre a actividade docente. O Decreto116 assinado por 

Gustavo Cordeiro Ramos, remodelador das Escolas Normais do Magistério Primário, 

determina que o Magistério do Ensino Infantil funcionaria «somente em Lisboa e 

Porto» (art.0 3.°) e a qualquer momento, se o Ministro o entendesse, deixaria de ser 

ministrado nas respectivas Escolas117. 

Numa segunda fase do regime, entre 1936 a 1947, com a entrada de Carneiro 

Pacheco, o cenário sofreu grande transformação. Criam-se organizações, como a 

Mocidade Portuguesa, a Legião Portuguesa, a Obra das Mães pela Educação 

Nacional e, para a Educação de Infância, define-se um novo rumo: passa a ser 

considerada exclusivamente, "missão da família". A 15 de Agosto de 1936, pelo 

decreto 26.893, são aprovados os Estatutos da Obra das Mães pela Educação 

Nacional, sendo-lhe imputada competência e responsabilidade de «promover e 

assegurar em todo o país a Educação infantil em complemento da acção familiar» 

112 Cf. Sampaio, J. S., O Ensino Primário 1911-1969, 2° vol., Lisboa, Instituto Gulbenkian de Ciência/ Centro de 
Investigação Pedagógica, 1976, pp. 153-177. 

113 Cf. Adão, Áurea, O estatuto sócio-profissional do professor primário em Portugal (1901-1951), Oeiras, 
Instituto Gulbenkian de Ciência/ Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 61-74. 

114 Cf. Nóvoa, A., Os professores. Quem são? Donde vêm? Para onde vão?, Lisboa, U.T. L / I.S. E.F., 1989, pp. 
59-61. 

115 Cf. Pereira, M. Teresa Jacinto Sarmento, Percursos identitàrios de educadoras de infância em contextos 
diferenciados: Cinco Histórias de Vida, Braga, 1999, (dissertação de doutoramento policopiada), pp. 132-161. 

116 Decreto n.° 21.695, Diário do Governo, 1a série, de 29 de Setembro 1932, in Gomes, Ferreira, op. cit., p. 89. 
117 Constata-se, quanto aos anos lectivos de 1926-27 até 1936-37, que o número de educadores e a frequência 

das crianças, não sofreu alterações significativas. 
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(art.0 2.°, n.° 5)118. Esta medida é acompanhada pelo desinvestimento na formação 

de professoras para o ensino infantil e é declarada a extinção das Escolas Infantis 

oficiais119. 

"Os valores de liberdade, responsabilidade social, cidadania implícitos em Camoesas 

e que seriam trabalhados desde a educação infantil, rapidamente são submersos pelo forte 

aparelho de doutrinação em que se tornou o Estado Novo. O Estado não estava interessado 

em formar cidadãos esclarecidos, em investir na cultura do País, logo, a educação, ainda 

que com o sentido de instrução, não era entendida como valor principal, muito menos a 

educação das crianças até aos 6 anos"120. 

Em 1937, foi autorizada a funcionar a Escola Normal Social, destinada à 

formação de assistentes sociais. Tinha como principal objectivo preparar as suas 

alunas para obras de assistência materno-infantil, criando mesmo cursos de 

especialização de Enfermeiras-puericultoras-yisitadoras de infância, especialização 

que abrangia as funções de Educadora de infância. Após dois anos de teoria e 

prática, mais um ano de estágio, muitas destas candidatas, depois de formadas, 

eram colocadas em instituições como a Obra de Protecção à Grávida e defesa da 

Criança, ou nas Casas da Criança, instituições que ainda hoje se mantêm. Este 

atendimento à infância, entre os anos 30 a 60, era meramente assistencial. Na 

década de 50 assiste-se a um aumento de instituições privadas para atendimento à 

infância sob a coordenação administrativa duma Direcção-Geral da Assistência e da 

Santa Casa da Misericórdia.121 

Cf. Gomes, Ferreira, op. cit., p.92. 

Decreto Lei n.° 28.081, Diário do Governo, 1 .a Série, de 9 de Outubro de 1937. 

Pereira, Maria Teresa, op. cit., p. 146. 

Idem, pp. 150-151. 
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Após a II Guerra Mundial, entre 1945 a 1958-60, depositaram-se esperanças 

na modernização do país com o recurso à iniciativa privada. A Assembleia Geral da 

Associação de Escolas Móveis e Jardins-Escolas de João de Deus, a 10 de 

Fevereiro de 1946, aprovou novos Estatutos. O que lhes permitiu realizar, "em cada 

ano lectivo um curso semestral de Didáctica Pré-Primária para habilitação ao magistério do 

ensino infantil (...) abrangendo aulas teóricas e práticas dos métodos a adoptar"122. Este 

curso, que começou a funcionar em 1943, com a duração de dois anos lectivos, 

manteve-se até 1971, passou depois a ter 3 anos, até 1976. 

Como resultado das transformações que ocorreram na década de 60 na 

estrutura social portuguesa (um surto de industrialização no sector económico, o 

desencadear da guerra colonial, no plano político, acompanhado de forte emigração 

e da necessidade de recorrer, de forma crescente ao trabalho das mulheres nos 

sectores público e privado no plano social), deu-se o aumento da procura de guarda 

das crianças e a necessidade de uma intervenção na Educação da Infância, levando 

a valorizá-la cada vez mais. 

No contexto de uma procura crescente de educação e guarda de crianças, 

estas instituições tornam-se simultaneamente um objecto de consumo, um meio de 

libertar a força de trabalho feminino e um índice de desenvolvimento das políticas 

sociais face à criança, à mulher e à família. É também na década 60 que os estudos 

de Bourdieu questionaram o papel da Escola como meio de reprodução social, 

enquanto a Psicologia do Desenvolvimento revelava a necessidade de intervenção, 

que ajudasse a desenvolver as capacidades cognitivas da criança, superando as 

carências do meio familiar. A Educação Infantil passa mesmo a ser vista como a 

forma mais eficaz de atenuar as diferenças sociais face à escola, em grande parte 

122 Gomes, Ferreira, op. cit., p. 96. 
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responsáveis pelo insucesso escolar. Organizações internacionais, como a OCDE, 

influenciaram as decisões no campo educativo, no sentido da criação de igualdade 

de oportunidades para todos. 

À margem do sistema de ensino formal e organizadas quer pelo Movimento 

da Escola Moderna, quer por movimentos religiosos quer pela iniciativa privada, 

criaram-se cursos de formação para educadores de infância. Segundo Campos, em 

1970 estavam inscritas 17.000 crianças na Educação Pré-Escolar em todo a País. 

Até 1973 contam-se, segundo dados publicados nas Estatísticas da Educação, 340 

instituições e 750 Educadoras, no total do país123. 

No final da Ditadura, no período de 1970 a 1974, dá-se a reforma de Veiga 

Simão. A sua importância reside, segundo Stoer, em três aspectos principais: 

1.°) o papel central que o Estado Português atribui à educação; 

2°) o facto de a Reforma ter agido como um eixo dos debates sobre o 
desenvolvimento/modernização do País; 

3°) o impacto da Reforma, numa conjuntura política específica (conjuntura de crise), 
que lhe restitui uma importância e uma autonomia que a Educação geralmente 
não possuía, enquanto contribuição para o desenvolvimento económico e para a 
modernização das décadas de cinquenta e sessentam. 

A reforma de Veiga Simão também abriu debate sobre a criação da Educação 

Pré-Escolar da rede pública, considerando que tal falta seria uma das lacunas mais 

graves no sistema, o que levou, em 1973, à criação de duas escolas em regime 

experimental para a formação de educadores de infância. 

Campos, Bártolo Paiva, Educação e Desenvolvimento Pessoal e Social, Porto, Edições Afrontamento, 1991, 
p. 19. 

124 Stoer, Stephan R., Educação e mudança social em Portugal: 1970-1980, uma década de transição. Porto, 
Edições Afrontamento, 1986, pp. 79-80. 
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O período de 1974 a 1977 é caracterizado pela mobilização popular, 

desencadeada pela Revolução do 25 de Abril de 1974, e marca uma ruptura na 

sociedade portuguesa. A insatisfação e a revolta social construídas ao longo de 

quatro décadas, potenciadas pelos desaires da Guerra Colonial, despoletaram o 

Movimento dos Capitães, que depondo o regime, abriu novos horizontes, deu lugar a 

novas práticas políticas e a novos valores e preocupações sociais. Na Educação, 

abriram-se novas perspectivas para o problema da Educação Infantil. Assim, "a 

criação de Escolas Normais de Educadores de Infância125, a abertura da Rede Pública de 

Jardins-de-infância do Ministério da Educação e Investigação Cientifica126, a definição dos 

seus Estatutos127 (...) e a criação de Escolas Superiores de Educação128, são alguns sinais 

de atenção que a Educação Pré-Escolar começa a merecer do Estado'"29. 

De 1976 a 1986, com a normalização política e social a que procederam os 

governos socialistas, assistimos a um investimento na Educação Pré-Escolar com a 

formação de educadores e o alargamento da rede pública de jardins de infância 

após a Revolução, assistimos a um investimento a nível oficial na Educação Pré-

Escolar e na formação de Educadoras de Infância, dando-se a expansão da Rede 

Pública de Jardins-de-infância. Porém, entre 1987 a 1995, a educação infantil não é 

considerada prioritária e a expansão da rede pública estagna, entrando em 

desequilíbrio em relação ao avanço a nível da formação de educadoras de infância. 

Ministério da Educação e Investigação Científica. Lei n.° 6/77, de 1 de Fevereiro. 

Ministério da Educação e Investigação Científica. Lei n.° 5/77, de 1 de Fevereiro. 

Decreto-Lei n.° 542/79, de 31 Dezembro. 

Mistério da Educação e Investigação Científica. Decreto-Lei n.° 427-B/77, de 14 Outubro. "O Banco Mundial 
terá tido um papel de destaque na abertura destas Escolas", in Pereira, Maria Teresa, op. cit., p. 158. 

Pereira, Maria Teresa, op. cit., pp. 157-158. 
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Com o Governo socialista, o Plano de Desenvolvimento da Educação Pré-

Escolar130, bem como a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar131, foram dois 

instrumentos vitais para a promoção deste sector de ensino. De facto, entre 1995 a 

1998, assistiu-se à expansão e divulgação das Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar, à difusão de Cursos de Especialização para Educadores de 

Infância bem como à exigência do grau de Licenciatura para os profissionais deste 

sector. 

Mais recentemente, já na actual legislatura, assiste-se novamente a um 

repensar da Educação Infantil. São nítidas as preocupações economicistas 

veiculadas pela actual equipa do Ministério da Educação, que determinam algum 

retrocesso ético-pedagógico dadas as alterações nas questões de autonomia e de 

gestão dos jardins-de-infância e a desvalorização da profissão de Educador de 

Infância, pela errada concepção de "sequencialidade curricular a partir do fim"132. A 

desvinculação, do calendário escolar lectivo seguido pelos restantes graus de ensino 

e a afirmação do Ministro da Educação, que foi um erro grave a criação da rede 

pública da Educação Pré-Escolar133, põem em causa toda a dedicação e esforço 

desenvolvido por inúmeros pedagogos, professores, autarcas e outros cidadãos, ao 

longo de muitos anos, para que todas as crianças portuguesas possam usufruir do 

direito legítimo de frequentarem, a partir dos três anos, se os pais o desejarem, um 

condigno jardim-de-infância. 

Realizado pela Comissão de Análise e Expansão da Rede da Educação Pré-Escolar em Março de 1996. Cf. 
Pereira, Maria Teresa, op. cit., p. 160. 

Ministério da Educação. Decreto-Lei n.° 5/97, de 10 de Fevereiro. 

Ribeiro, Agostinho. "Deixem estar as crianças no jardim: a escola pode esperar". Territórios educativos: 
Revista Trimestral da Direcção Regional de Educação do Norte, n.° 2, 1997, pp. 16-20, (texto policopiado). 

David Justino, no 1.° Congresso da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, realizada nos 
dias 24 e 25 de Janeiro de 2003, no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima. 
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Podemos concluir que, apesar dos esforços da sociedade e das autarquias na 

protecção e educação das crianças, o reconhecimento oficial da educação pré-

escolar é recente e frágil. O proporcionar de vivências potenciadoras do pleno 

desenvolvimento das capacidades infantis através do jogo e de actividades lúdicas 

carece ainda de reconhecimento social, a diversos níveis. 

1.1. Um olhar histórico sobre o jogo na infância 

Os historiadores consideram que, ao longo da história, o brincar sempre fez 

parte do quotidiano infantil, independentemente da época, da cultura e da classe 

social. O homem desde sempre manifestou tendência e interesse pelo brincar, pelo 

que os jogos e as brincadeiras fazem parte do desenvolvimento das civilizações. 

Para alguns autores, o acto de brincar é mais antigo do que o próprio homem, uma 

vez que ele já existiria antes do ser humano. Huizinga refere que "os animais brincam 

tal como os homens (...) desafiam-se mutuamente para brincar mediante certo ritual de 

atitudes e gestos. Fingem ficar zangados, (...) e parecem experimentar um imenso prazer e 

divertimento134". 

Em civilizações antigas, por exemplo, na Grega, na Romana, na Maia e na 

Inca, as actividades lúdicas faziam parte do dia-a-dia dos adultos. As "impressões 

arqueológicas e pinturas rupestres demonstram a existência de certos jogos na 

antiguidade"135. Lopes, reportando-se a Torkildsen, refere que é na Grécia antiga que 

134 Huizinga, J., Homo Ludens: um estudo sobre o elemento lúdico da cultura, Lisboa, Edições 70, 2003, p. 3. 
135 Gramigna, M.R.M. Jogos de empresa. São Paulo: Makron Books, 1993, in Sinzato, Carmen Isabel Pereira, 

Desenvolvimento de um micromundo para o alinhamento de equipes de trabalho, Florianópolis, Universidade 
de Santa Catarina, tese de Mestrado, 1998. Página consultada em 25 de Maio de 2003. 
<www.eDS.ufsc.br/disserta98/sinzato/cap3.html>. 
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se encontra a raiz do pensamento sobre a ludicidade136, sendo uma das culturas que 

identificou a manifestação lúdica e a associou ao mito do homem livre. 

Na civilização Grega encontra-se dois domínios de manifestação lúdica 

expressa por dois vocábulos: paidia e agôn. Paidia, segundo Lopes, especifica o 

brincar e o agir próprio da criança, especificando também a competição não séria do 

jogo. Caillots refere que "persiste no âmago do jogo uma liberdade primeira, necessidade 

de repouso e, simultaneamente, distracção e fantasia. Essa liberdade é o motor 

indispensável do jogo e permanece na origem das suas formas mais complexas e mais 

estritamente organizadas"13?. A tal poder original de improvisação e de alegria geral, 

Caillois chama de paidia. Segundo o autor, o termo combina o gosto pela dificuldade 

gratuita, a que se propõe chamar-lhe ludus, "e desemboca nos vários jogos a que 

pode ser atribuída, sem exagero, uma intenção civilizadora"'138, ilustrando os valores 

de uma cultura. Clarifica, ainda, que o termo paidia, pode ser definido como 

abrangendo "as manifestações espontâneas do instinto do jogo: (...) o bebé que ri 

para a chupeta f.../'139. 

Caillois140 refere que o jogo grego é centrado no termo agôn, que significa jogo 

colectivo de competição, jogos que aludem à seriedade dos adultos, jogos públicos, 

136 A palavra ludicidade, semanticamente tem a sua origem no verbo Ludere "que significa exercer e do adjectivo 
ludus que designa como esse exercício é. (...) Ludus identifica não só a manifestação da ludicidade das 
crianças, como a dos adultos. (...) A semântica da palavra ludus evidencia a lógica do sério, e do não sério, 
que, segundo Huizinga (1951), Brougère (1995 a) e Caillois (1953) são matrizes ligadas às formas mais 
generalizadas de compreensão da ludicidade na actualidade", in Lopes, op. cit., 1998, p.122. A referida 
autora reportando-se a Willgenstein, Tratado Lógico-Filosófico, Lisboa, Ed. FCG, 1987, diz que as 
manifestações lúdicas não são semelhantes, para designar o mesmo fenómeno utilizam-se parlavas 
idênticas. Constata-se que nos dicionários da língua portuguesa não existe a palavra ludicidade, mas 
verifica-se a existência de cinco palavras cuja significação semântica apontam para algumas das suas 
manifestações, como: Brincar, jogar, recrear e lazer. 

137 Caillois, Roger, Os jogos e os homens: A máscara e a vertigem, Lisboa, Edições Cotovia, 1990, p. 47. 
138 Idem, p. 48. 
139 Ibidem. 
140 Idem, pp. 33-56. 
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jogos ginásticos, concursos e lutas - onde a participação dos jogadores é essencial. 

Na óptica de Huizinga, nenhum destes jogos negam a sua natureza lúdica. O ludus 

pode associar-se e criar uma relação com o agôn. O "ludus não deixa de despertar 

no jogador a esperança de ser bem sucedido na próxima tentativa, exactamente 

onde acaba de falhar, ou de alcançar um número de pontos mais elevado do que 

aqueles que acabou de fazef™. É a ludicidade do jogo que anima o ambiente geral 

impregnando-o de prazer, de alegria, de entusiasmo e que pode ser sentida, 

igualmente, ao vencer-se uma dificuldade arbitrária. 

Caillois sublinha, ainda, que o "ludus sugere ao desejo primitivo que se alegre 

e divirta com os obstáculos ocasionais perpetuamente renovados. (...) [O ludus] 

dedica-se indistintamente a darás categorias fundamentais do jogo a sua pureza e a 

sua excelência""2. Lopes143, citando Brougère, destaca a importância que os 

romanos davam aos espaços lúdicos: lugares de festividades, de cerimónias, de 

jogo, às quais o imperador assistia frequentemente, quer de carácter religioso, quer 

de carácter profano. Era o imperador que, detentor do poder considerado divino, 

sustentava e financiava os jogos e os oferecia aos cidadãos, tal como as cerimónias 

e as festas, transbordantes de emoções e entusiasmo. 

Kishimoto diz que o jogo, desde a Antiguidade, foi visto como recreação e 

"aparece como relaxamento necessário a actividades que exigem esforço físico, 

Idem, p. 52. 

Idem, p. 54. 

Lopes, Maria da Conceição de Oliveira, Comunicação e ludicidade na formação do cidadão pré-escolar. Vol. 
1, Aveiro, Universidade de Aveiro, Departamento de Comunicação e Arte, (dissertação de doutoramento), 
1998, p. 122. 
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intelectual e escolar (Aristóteles, Tomás de Aquino, Séneca, Sócrates), por longo 

tempo, o jogo infantil fica limitado à recreação"144. 

A criança, na Idade Média, era "considerada como mero ser biológico, sem 

estatuto social nem autonomia existencial'™5. Segundo Matta146, a educação das 

crianças deveria ser feita segundo as necessidades do mundo adulto, de forma 

rigorosa e disciplinada, mas simultaneamente indulgente. 

A infância e a adolescência, ao longo da história, não tiveram o estatuto que 

têm nos nossos dias, mas a sua transformação não foi linear e ascendente como a 

obra de Aries147, e na sua linha vários outros a tem escrito. Sarmento refere que as 

crianças eram "apêndices do gineceu, pertenciam ao universo feminino, junto de 

quem permaneciam, até terem capacidade de trabalho, de participação na guerra ou 

de reprodução, isto é, até serem rapidamente integrados na adultez precoce"148. 

Com propriedade, não se pode falar de infância mas de infâncias, pela forma como é 

vivida segundo o nível social e económico da família. O que não significa, como 

Kulmann chama à atenção, que esse sentimento se tenha desenvolvido 

unidireccionalmente das classes mais altas para as populares149. Estudos recentes 

invalidam a tese de Aries, mostrando que o "sentimento de infância não era 

Kishimoto, Tizuko Morchida (org.). Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo, Editora Cortez, 5.a 

edição, 2001, p. 28.. 

Sarmento, Manuel Jacinto, As culturas da infância nas encmzilhadas da 2a modernidade. Página consultada 
em 24 de Abril de 2003. <http://www.iec.uminho.Dt/cedicn'EXTOS de trabalho/ENCRUZILHADAS.doo 

Matta, Isabel, Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, Lisboa, Universidade Aberta, 2001, p. 28. 

Aries, Philipe, A Criança e a Vida Familiar no Antigo Regime, Lisboa, Relógio D'Agua, 1973. 

Sarmento, Manuel Jacinto, op. cit.. 

' Cf. Kulmann Junior, Moysés, Infância e educação infantil: uma abordagem histórica, Porto Alegre, Editora 
Mediação, 1998, p. 23. 
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inexistente em tempos antigos ou na Idade Média150". Já na antiguidade são 

referenciados brinquedos para a infância. 

Os ideais humanistas do Renascimento valorizaram as manifestações lúdicas 

e o lazer. Os séculos XVII e XVIII, segundo Kishimoto, são um "período da 

compulsão lúdica"151, em que a brincadeira é vista como uma conduta livre, que 

favorece o desenvolvimento da inteligência e facilita a aprendizagem. O jogo é 

valorizado e considerado como "instrumento de educação para ensinar conteúdos, 

gerar conversas, ilustrar valores ou até recuperar brincadeiras do passado'*52. 

Podemos relacionar, no seguimento de Jacques Gélis153, esta forma de percepcionar 

a importância do jogo com a mutação da atitude ocidental em relação à vida e ao 

corpo. Ao nível de mentalidade, há uma representação, progressivamente afirmada, 

da natureza boa da criança que se expressa espontaneamente por meio do jogo. 

Rousseau (1712-1778), tornando pública a sua ideia sobre a infância, no livro 

intitulado Émile ou de l'Education (1762), salienta que a criança tem características 

específicas em cada idade e, sendo naturalmente boa, as suas potencialidades são 

infinitamente boas. As ideias de Rousseau influenciaram pedagogos como 

Pestalozzi (1746-1827), Froebel (1782-1852) e Montessori (1870-1952). Matta 

afirma que os "modelos educativos criados por estes autores postulam que o grande 

objectivo da acção educativa seria proporcionar condições para um desenvolvimento 

Cf. Kulmann Junior, Moysés, op. cit., p. 22. ; Cf. ainda Ferreira, António Gomes, "Gerar, Criar, Educar: A 
Criança no Portugal do Antigo Regime", Coimbra, Quarteto Editora, 2000, pp. 17-40; Fernandes, Rogério e 
Felgueiras, Margarida Louro, "História Social de Infância em Portugal: um território em construção", in 
Gondra, J.G., História, Infância e escolarização, Rio de Janeiro, 7 Letras, 2002, pp. 11-27. 

Kishimoto, op. cit., p. 28. 

Idem, p. 29. 

Gélis, J . , "A individualização da criança", in História da Vida Privada, vol. 3,1990, pp. 328. 
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harmonioso, defendendo a actividade espontânea e o jogo como fontes de 

aprendizagem e de desenvolvimento"154. 

No pensamento romântico, o jogo aparece como uma conduta espontânea e 

é considerado uma forma de expressão para a criança, começando a dispensar-se 

cada vez mais um tratamento diferenciado à infância. Esta nova visão sobre a 

infância, de acordo com Matta, transparece, por exemplo, na pintura, em que "a 

chança toma-se o centro da composição (...) apresenta traços de uma certa doçura 

e graciosidade'*55. As profundas mutações sociais e de mentalidade, que vão 

afirmando a possibilidade de modificar o curso da vida traduziam-se em novas 

representações. Assim, o século XIX é marcado pela preocupação em estudar a 

evolução da criança desde que nasce até à adolescência. O interesse pela criança e 

a curiosidade sobre o seu desenvolvimento é cada vez maior. 

Com a revolução industrial gerou-se uma nova etapa civilizacional, que impôs 

uma nova distribuição nos tempos e competências sociais. "Com o decorrer das 

décadas, toda a sociedade ocidental fica submetida ao tempo medido pelo relógio 

de parede, depois pelo relógio de pulso'*56. A disciplina dos horários instala-se, 

impedindo a disponibilidade dos trabalhadores para a realização de actividades 

lúdicas e para se ocuparem das suas crianças. A revolução industrial operou uma 

redistribuição geográfica das populações, a imigração intensifica-se, definindo-se 

claramente centros e periferias, para onde são relegados trabalhadores, mendigos e 

vadios. A demarcação social e espacial das classes olha as crianças na rua como 

potencialmente perigosas. Torna-se necessário criar instituições disciplinares de 

154 Matta, Isabel, op. cit., p. 28. 
155 Idem, p. 27. 
156 Corbin, Alain, História dos tempos livres: o advento do lazer, Lisboa, Editorial Teorema, 2001, p. 11. 
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guarda e escolas para assumir a educação das crianças. As escolas são vistas 

como instrumentos de engenharia social promovendo a convivência e a 

aproximação social. A criança passou a deslocar-se para a escola, crescendo e 

alargando o seu campo de acção, adquirindo formas diferentes de ver e sentir o 

mundo. 

Candeias refere a "infância como idade especial"157. Agora, é a família a 

organizar-se em torno da criança, atribuindo-lhe outros valores, centrado-se nos 

cuidados a prestar-lhe. Nas sociedades ocidentais, envelhecidas e onde rareiam as 

crianças, estas tornam-se o centro das atenções afectivas do núcleo familiar, que as 

rodeia de brinquedos. Mas, onde por vezes falta o tempo e o espaço para os usar. 

Os brinquedos obedecem, cada vez mais, a regras de segurança, a intenções 

educativas, que viram estimular o desenvolvimento das crianças ou a combater 

preconceitos e estereótipos sociais. Com o avanço da modernidade, associado a 

transformações políticas, económicas, sociais e culturais, vão-se estabelecendo 

estratégias educativas, contribuindo para a construção de saberes periciais sobre as 

crianças. Os quais constituem "campo da reflexibilidade social sobre a criança, com 

influência poderosa nos cuidados familiares e nas práticas técnicas nas instituições 

e organizações onde estão as crianças"™. O Direito, a Medicina, a Higiene e a 

Pedagogia elaboram um corpo de conhecimentos que consideram dever orientar as 

práticas educativas. 

Candeias, A., "A escola-Oficina n.° 1: Esboço de análise de uma escola alternativa", in: "Análise Psicológica. 
5 (3), pp. 387-412, e ainda Matta, Isabel, op. cit., p.28. 

Sarmento, Manuel, op. cit.; Rocha, Cristina e Ferreira, Manuela, "Alguns contributos para a compreensão da 
Construção Médico-Social da Infância em Portugal (1820-1950)°, in Educação, Sociedade & Culturas, n.° 2, 
1994, pp. 59-90. 
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1.1.1. Diferentes "olhares" sobre o jogo na educação de infância 

O lúdico na educação esbate-se com a questão da cultura que, no dizer de 

Bruner, molda a mentalidade e nos "apetrecha com os instrumentos de que nos 

servimos para construir não só os nossos mundos, mas também as nossas reais 

concepções sobre nós próprios e sobre as nossas faculdades"159. 

Simão de Miranda160 ao abordar as áreas de Educação e Ludicidade, 

remetem-nos para os estudos de Claparède, afirmando que a escola devia ser 

activa, capaz de proporcionar recursos à criança. Esta serviria de "laboratório", para 

que a criança pudesse experimentar e tirar partido útil do jogo criando, assim, uma 

escola alegre, agradável e afável onde a criança se sentisse bem e tivesse sucesso 

no trabalho a realizar. Neste sentido Kishimoto enfatiza que Claparède, recorrendo à 

psicologia da criança, ainda com influências da biologia e do romantismo, procura 

conceptualizar pedagogicamente a brincadeira, dizendo que o "jogo infantil 

desempenha papel importante como o motor do autodesenvolvimento e, em 

consequência, método natural de educação e instrumento de desenvolvimento"161. O 

autor, enfatizando alguns psicólogos, nomeadamente freudianos, refere que a 

brincadeira infantil é um "meio de estudar a criança e perceber os seus 

comportamentos"162. Referindo-se também a Melanie Klein sublinha que esta "usa a 

brincadeira como meio de diagnóstico de problemas da criança. Concebendo-a 

como meio de expressão natural"163. Falando de Vygotsky e de Bruner, refere que 

159 Bruner, Jerome, Cultura da Educação, Lisboa, Edições 70, 2000, p. 10. 
160 Miranda, Simão, Do Fascínio do Jogo à alegria do aprender nas séries iniciais. São Paulo, Papirus. Página 

consultada a 11 de Junho de 2003. <http://www.persoœm.com.br/simao/> 
161 Kishimoto, op. cit., pp. 31-32. 
162 Idem, p. 32. 
163 Ibidem. 
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estes autores focalizam o "contexto sociocultural e a estrutura da linguagem para 

subsidiar o estudo da brincadeira" 164. Para Vygotsky, toda a "conduta do ser 

humano, incluindo as suas brincadeiras, é construída como resultado dos processos 

sociais"165. Para Bruner, as "brincadeira infantis (...) estimulam a criatividade, não no 

sentido romântico, mas na acepção de Chomsky, de conduzir à descoberta das 

regras e colaborar com a aquisição da linguagem. (...) Ao descobrir as regras, nos 

episódios altamente circunstanciados, a criança aprende ao mesmo tempo a falar, a 

iniciar a brincadeira e a alterá-la. A aprendizagem da língua materna é mais rápida, 

quando se inscreve no campo lúdico"166. Durante algum tempo, o brincar foi visto 

como uma coisa "não séria", não tinha qualquer importância para o crescimento do 

indivíduo, era um comportamento pouco aceite pela sociedade. 

Luckesi167, baseando-se nalguns debates desenvolvidos em torno do que é o 

lúdico, tenta defini-lo como uma actividade que propícia a "plenitude da experiência" 

a quem a pratica. O referido autor defende que Freud foi um dos primeiros 

investigadores a dizer que o brincar influi na vida humana, alegando que o "sonho 

era o caminho real para o inconsciente do adulto e o brinquedo era o caminho real 

para o inconsciente da criança"168. Outros autores enfatizam que o brincar é fonte de 

vida para a criança e é tão importante quanto o trabalho é necessário para a adulto. 

É através do brincar que a criança experimenta o mundo dentro do seu contexto 

sociocultural. A criança quando brinca, usando o impulso natural, deixa transparecer 

164 Ibidem. 
165 Idem, p. 33. 
166 Idem, pp. 33-34. 
167 Luckesi, Cipriano, Actividade lúdica e desenvolvimento dos estados de consciência, in II Congresso 

Internacional de Biossíntese. Página consultada a 23 de Abril de 2003. 
<www.biossintese.psc.br/txtconqress2000/Conaress2000.htm> 
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satisfação e prazer. Freud, fundador da Teoria Psicanalítica, citado por Pessanha, 

sublinha que o "prazer está presente na actividade lúdica, porque a criança brinca 

activa e espontaneamente e empenha-se em alcançá-lo"169. Além disso, a actividade 

lúdica pode também ter efeito de catarse170, contribuindo para a libertação de 

sentimentos negativos provocados por vivências traumatizantes, que a criança 

possa ter experienciado. Para Freud, a brincadeira permite às crianças controlarem 

situações difíceis, livrando-se de sentimentos com os quais elas não conseguem 

lidar. As crianças usam as brincadeiras de fantasia para desempenharem papéis 

adultos, obtendo um sentimento de controle que lhes permite enfrentar as situações 

reais.171 A capacidade de brincar pode envolver a criança, naturalmente, em 

situações imaginárias, desenvolver-lhe habilidades e competências preparando-a 

para enfrentar e resolver problemas que a rodeiem. 

Pessanha, reportando-se a Bateson, salienta que, este autor entende que o 

contributo da actividade lúdica "reside mais no processo do que no próprio 

conteúdo"™. As aprendizagens sociais fazem-se, não só através dos papéis que as 

crianças reproduzem enquanto actores, mas principalmente através dos processo 

como inventam e como vão construindo as suas interacções. Read173 refere que tem 

existido uma grande preocupação, por parte dos antropólogos e psicólogos em 

identificar todas as formas de expressão livre, associada ao jogo. Froebel afirmou 

169 Pessanha, Ana Maria, Actividade lúdica associada à literacia, Lisboa, Instituto de Inovação Educacional, 
2001, p. 30. 

170 "Prática psicanalítica que pretende a cura do paciente mediante a exteriorização por parte deste dos 
traumatismos recalcados, com utilização da expressão verbal e do psicodrama". Pessanha, Ana Maria, op. 
cit., p.30. 

171 Spodek, Bernard e Saracho, Olivia N., Ensinando Crianças de Três a Oito Anos, Porto Alegre, Editora 
ArtMed, 1998, p. 212. 

172 Pessanha, op. cit., p. 31, citando Batson, A theorry of play and fantay.Psychiatric Research Reports,1955, 
pp.39-51. 

173 Read, Herbert, A educação pela Arte, Lisboa, Edições 70,1982, p. 136. 
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que "o jogo é a mais elevada expressão do desenvolvimento humano na criança, 

porque só por si é a livre expressão daquilo que está na alma da criança. É o 

produto mais puro e mais espiritual da criança e ao mesmo tempo é um tipo e uma 

cópia da vida humana em todas as fases e em todas as relações"174. Read postula 

que desde que Frõebel "salientou pela primeira vez a importância fundamental da 

actividade do jogo no desenvolvimento da criança, este aspecto da vida da criança 

tem sido observado em detalhe considerável75. Sob a influência da psicanálise, os 

educacionistasm foram levados a atribuir um âmbito mais vasto à função do jogo no 

crescimento da criança. 

"O jogo não é apenas o meio pelo qual a criança vem a descobrir o mundo; é 

principalmente a actividade que lhe dá equilíbrio psíquico nos primeiros anos. Nestas 

actividades de jogo, a criança exterioriza e realiza com certa harmonia todas as tendências 

diferentes da sua vida psíquica interior... (...) o jogo é na verdade o sopro da vida para a 

criança, dado que é através das actividades de jogo que encontra tranquilidade mental, e 

pode influir sobre os seus desejos, receios e fantasias, de modo a integrá-los numa 

personalidade viva"177. 

Kishimoto178 lembra que as novas concepções de Bruner e de Vygotsky, 

partindo de pressupostos sociais e da linguística, apresentam novos fundamentos 

teóricos ao papel dos brinquedos e brincadeiras na Educação Pré-Escolar. O 

brinquedo, em contraposição ao jogo, não pressupõe a utilização de regras. 

Enquanto objecto, é sempre um suporte para a brincadeira, tendo um papel 

174 Froebel, F., The Education of Man, Nova Iorque, 1895, p.425, in Read, Herbert, op. cit., p. 136. 
175 Read, Herbert, op. cit., p. 191, refere neste "detalhe considerável" as obras de Karl Groos, Piaget, Karl e 

Charlotte Buhler, Melanie Klein, Susan Isaacs, Margaret Loewnfeld, Margret van Wlick e Ruth Hartley. 
176 Ibidem. 
177 Isaacs, "Social Development in Young Children", Londres, 1933, in Read, op. cit., pp. 191-192. 
178 

Kishimoto, op. cit., p. 35. 
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estimulador para a criança no momento da acção lúdica. É um meio para que a 

criança possa construir as suas relações com o objecto, ou seja, é através do 

brinquedo que a criança contacta com o cultura da sua sociedade. À medida que a 

criança interage com os objectos e com os outros ela vai construindo relações (de 

posse, de perda, de regras, de utilização ou qualquer outra relação que ela produza) 

e conhecimentos acerca do mundo em que vive. 

De acordo com Corbin, no final do século XIX, "as actividades lúdicas 

permitidas pelo lazer (...) foram entendidas como componentes ricas da civilização e 

do ideal democrático (...)"™. Lopes, reportando-se a Brougère, refere que o 

processo de desenvolvimento cultural e civilizacional tem aceite a ludicidade: 

"Através do recreio, pela sua função utilitária e pelo seu valor para o trabalho (...) o 

recreio entrou condicionalmente na Educação, como meio de satisfazer as 

necessidades de: 

1) preparação para o trabalho, (Groos, 1901) e (Torkidsen, 1983); 
2) meio didáctico de ensino, (Froebel, 1912); 
3) mercado de jogos educativos, (Brougère, 1979) e (Denieul, 1979); e 
4) meio de diagnóstico, (Klein, 1955)"180. 

Outro autor, Blow refere que Froebel introduziu o brincar para educar e 

desenvolver a criança, defendendo o brincar como uma actividade livre e 

espontânea, sendo responsável pelo desenvolvimento da criança a nível físico, 

moral e cognitivo. Para Vygotsky, a brincadeira é "o meio principal de 

desenvolvimento social e cultural da criança"™, pois é através da brincadeira que a 

criança se apropria dos significados da realidade, atribuindo-lhe a sua própria 

179 
Corbin, Alain, op. cit., p. 10. 

1RO 

Lopes, M. Conceição, op. cit., p. 6. 
181 Vygotsky, L. S., "A formação social da mente", São Paulo, Martins Fontes, 1988, p. 139, in Lopes, M. 

Conceição, op. cit., p. 151. 
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significação. Contudo, a adopção do brincar livre pode tornar-se utópico, se a 

criança não dispuser de materiais ou objectos culturais alternativos e espaços onde 

possa implementar os seus próprios projectos de brincadeira, bem como de pares 

com quem possa interagir. Os jogos, no seu conjunto, permitem a continuidade dos 

comportamentos, a possibilidade de crescer com o brinquedo e com o outro e a 

apropriação162 dos diferentes mundos envolventes nas suas valências culturais, 

sociais e naturais. 

As teorias modernas defendidas no século XX, segundo Pessanha183, 

assentam no pressuposto de que a prática da actividade lúdica tem sido vista como 

um factor importante no comportamento da criança e, hoje em dia, é considerada 

como um aspecto fundamental, na medida em que contribui para o desenvolvimento 

da criança a nível social, cognitivo e afectivo. A criança vai consolidando 

habilidades; resolvendo situações de conflito, de competição, de negociação, de 

cooperação. Vai comunicando os seus próprios sentimentos e pensamentos, vai 

memorizando, imaginando, criando e concretizando. Vai também experienciando 

trocas afectivas tais como amor e ódio, alegrias e tristezas, medo, tensão, 

segurança, criando novas regras no âmbito das relações humanas. 

Em suma, a criança, através da brincadeira, vai entrando num complexo 

mundo de regras, de experiências e interacções, o que lhe permite ter oportunidade 

de se expor e de desenvolver potencialidades "indispensáveis à sua futura actuação 

profissional, tais como atenção, afectividade, o hábito de permanecer concentrado e 

182 Entende-se por "apropriação do mundo, o domínio do espaço físico e social alcançado pelo indivíduo, que se 
vai exteriorizando através de movimentos, gestos e olhares que resultam, quase sempre, da satisfação 
pessoal e transformação das coisas e da própria pessoa", Amado, João, Os brinquedos populares na obra de 
Aquilino Ribeiro, comunicação apresentada ao IV Encontro de cultura tradicional da Beira, Viseu, Escola 
Superior de Tecnologia de Viseu, 09 de Novembro de 1996, pp. 21-22. 

183 Pessanha, Ana Maria, op. cit., pp. 29-36. 
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outras habilidades perceptuais psicomotoras. Brincando a criança torna-se 

operativa"m. 

Segundo Hasse, o jogo é produto e produtor de uma cultura, é objecto de 

socialização, pois "constitui a fonte de uma visão particular do mundo que 

caracteriza cada sociedade, um modo único de assegurar, pela tradição, a 

transmissão de cultura, a preservação de escolhas realizadas de acordo com uma 

forma de ser, de sentir, e de agir comum"™5. Seria impossível imaginar uma criança 

sem jogos e sem brincadeiras. É a jogar e a brincar que a criança vai 

(re)descobrindo o mundo, as pessoas e o que a rodeia, (re)descobre-se a si própria, 

estrutura o seu eu e é reconhecida pelos outros. Brincar implica aprendizagem, o 

"prazer de estar livre para descobrir novos significados, encontrar novas soluções, 

transmitir e criar novos afectos"™6. Ao fazer parte do quotidiano da criança, o jogo, 

fá-la mergulhar em mundos de comunicações diferentes, desenvolve emoções e 

sentimentos, provoca acções e reacções, interage no desenvolvimento das suas 

capacidades. Ele é "factor de extraordinária importância no crescimento psicomotor e 

psicossocial da criança (...) veiculando o afecto, o respeito pela regra, incutindo valores, 

modos de ser, de pensar, (...) incentivando ao estímulo, à criatividade, à compreensão e 

transformação do mundo"™1. 

Rojas, Jucimara. O lúdico na construção interdisciplinar da aprendizagem: uma pedagogia do afecto e da 
criatividade na escola. Página consultada a 02 de Abril de 2003. 
<http://www.anped.orq.br/25/excedentes25/iucimararoiast07.rti>. 

Hasse, Manuela, "O jogo, a tradição e a transmissão da cultura", IV Encontro de cultura tradicional da Beira, 
Viseu, Escola Superior de Tecnologia de Viseu, 09 de Novembro de 1996, p. 19 [resumo]. 

Guedes, Maria da Graça Sousa, O jogo, o brinquedo e o desenvolvimento da Criança, IV Encontro de cultura 
tradicional da Beira, Viseu, Escola Superior de Tecnologia de Viseu, 09 de Novembro de 1996, p. 20 
[resumo]. 
Amado, João da Silva, "Função Educativa dos Brinquedos Tradicionais Populares", in Revista Portuguesa de 
Pedagogia, Ano XXVI, n.° 3, 1992, p. 394. 
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2. O lúdico na educação pré-escolar 
Estudos realizados no domínio da educação de infância, apontam para a 

necessidade de proporcionar às crianças condições materiais e ambientais, como 

factores indispensáveis para o desenvolvimento de uma educação de infância de 

qualidade188. 

A organização das rotinas189 estáveis, a organização do espaço, os objectos e 

os materiais educativos diversificados e polivalentes influenciam os "usuários na 

representação, determinando, em parte, a maneira como adultos e crianças sentem, 

pensam e interagem definindo fornias de valorização e apropriação da cultura190". 

Hoje, mais que nunca, assiste-se a uma intensa preocupação sobre os aspectos 

qualitativos no âmbito da educação pré-escolar. Zabalza opina que os desafios 

apontados para o conjunto do sistema educativo, adquirem algumas conotações 

específicas quando relacionados com a Educação de Infância, porque têm como 

base: 

Cf. Bairrão, Joaquim, "O que é a qualidade em educação pré-escolar? Alguns resultados acerca da qualidade 
da educação pré-escolar em Portugal." In Qualidade e Projecto na Educação Pré-Escolar. GEDEPE 
(gabinete para a expansão e desenvolvimento da educação pré-escolar),Lisboa: Ministério da Educação, 
1997, pp. 41-88; Zabalza, Miguel, "Qualidade em educação infantil", Porto Alegre: Editora ArtMed,1998, pp. 
11-61 ; Oliveira-Formosinho, Júlia, "Contextualização do Modelo Curricular High-Scope no âmbito do 'Projecto 
Infância", Porto, Porto Editora, 2.a edição, 2002, pp. 51-85; Kishimoto, Tizuko Morchida. "O uso de brinquedos 
e Materiais Pedagógicos nas Escolas Infantis de São Paulo - Brasil". In INFÂNCIA E EDUCAÇÃO: 
Investigação e Práticas: Revista do GEDEI (Grupo de Estudos para o Desenvolvimento da Educação de 
Infância), n.° 3, Dezembro de 2001, pp. 25-47; Katz, Lilian G., "Cinco perspectivas sobre a qualidade". In 
Qualidade e Projecto na Educação Pré-Escolar .GEDEPE (gabinete para a expansão e desenvolvimento da 
educação pré-escolar). Lisboa: Ministério da Educação, 1997, pp. 15-40. Estes estudos dão-nos conta do 
carácter polissémico e da relatividade sobre o conceito de qualidade em Educação Pré-Escolar. Sublinham 
que os posicionamentos em tomo desta questão visam, sem dúvida, um conjunto diversificado de factores, 
nomeadamente das características dos contextos e dos indivíduos que neles trabalham, das características 
dos programas e das políticas educativas. 

É através da organização das rotinas que a criança interioriza as sequências e vai apropriando e organizando 
o seu tempo e as suas actividades com mais autonomia. 

Kishimoto, op. cit., p. 26. 

Capitulo li - Do brincar ao museu 



NO LABIRINTO DA INFÂNCIA: os museus e a construção cultural das crianças 85 

a) "O desenvolvimento institucional da Escola infantil191; 

b) A fundamentação de um novo conceito de criança pequena como sujeito da 

Educação; 

c) A organização do currículo da Educação Infantil a partir dos dois pontos 

anteriores; 

d) A revitalização profissional dos Professores (as) da Educação Infantil'™2. 

Um outro desafio básico que a Educação Pré-Escolar enfrenta, enquadrado 

nos itens referidos, é a "consolidação de trabalhos pedagógicos que assumam a 

experiência extra-escola dos sujeitos como ponto de partida e como referencial constante na 

hora de planear processos formativos destinados a enriquecer e completar essa experiência 

extra-escola"™. Segundo o autor, tal como nos outros níveis de escolaridade, o 

trabalho da educação pré-escolar deverá ter em conta as competências já 

assumidas pelas crianças, a fim de as reforçar e ampliar. Isto é, tirar proveito do 

repertório das vastas experiências que a criança traz consigo, quer a nível de 

linguagem, de comportamentos, de destrezas, de vivências, e consolidá-las, 

tornando-as mais amplas e mais ricas. 

O jardim-de-infância, como em qualquer outra estrutura do sistema 

educativo, possui uma cultura própria, reflecte valores culturais e educacionais da 

sociedade em geral e da comunidade onde está inserido. Segundo Bruner, a "visão 

cultural da educação não exige uma permanente comparação cultural. Exige antes 

considerar a educação e a instrução escolar no seu contexto situado e culturaF**. 

191 Tradicionalmente, as instituições Pré-Escolares têm-se defrontado com uma dupla visão sobre o seu 
funcionamento: por um lado a de se transformarem em estruturas assistenciais comprometidas apenas com a 
guarda e custódia das crianças pequenas; por outro, a de se escolarizarem, avançando ou adiantando as 
aprendizagens do ensino básico. Zabalza refere que o "funcionamento didáctico da Escola infantil não é a de 
construir novas aprendizagens, mas a de enriquecer os âmbitos de experiência das crianças", in op. cit., p. 20 

192 Zabalza, Miguel, Qualidade em educação infantil, Porto Alegre, Editora ArtMed,1998, p. 12. 
193 Idem, p. 20. 
194 Bruner, op. cit., pp. 10 e 20. Neste sentido, o autor remete o leitor para um conjunto de obras significativas 

afectas a temas psicoculturais, socioculturais, etc. 
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São estes valores culturais, que de certa maneira, influenciam e orientam a escolha 

e a adesão dos brinquedos e dos materiais pedagógicos para as crianças. 

No contexto actual da Educação Pré-Escolar, segundo Kishimoto, os 

brinquedos são utilizados com duas finalidades distintas: os "educadores que 

valorizam a socialização adoptam o brincar livre; e os que visam a aquisição de 

conteúdos escolares, adoptam o brincar dirigido e os jogos educativos"195. Se para 

uns o brinquedo é considerado como objecto, para outros serve de suporte para 

brincar. Para a criança o brinquedo transforma-se em acção lúdica com obtenção de 

prazer e satisfação. 

2.1. Breve síntese sobre o desenvolvimento cognitivo da 
criança 

Deve-se a Piaget a elaboração das teorias construtivistas do desenvolvimento 

cognitivo. Através do método clínico recolheu informações sobre como as crianças 

de várias idades resolviam problemas de raciocínio lógico, compreendiam a 

realidade, conduziam actividades mentais e como criavam e validavam o 

conhecimento196. Com base nas suas investigações, Piaget sustenta que "a 

inteligência é um caso particular da adaptação biológica"™7 e, como tal, o sistema de 

pensamento das crianças é comum em todas as culturas, desenvolvendo-se através 

de uma série de estádios invariantes. Para Piaget, o desenvolvimento da inteligência 

195 Kishimoto, op. cit., 2001, p. 26. 
196 Spodek & Saracho, op. c/f.,1998, p. 73; Wadsworth, J. Barry, Inteligência e afectividade da criança na teoria 

de Piaget, São Paulo, Editora Pioneira, 4.a edição, 1996, p. 2; Kammil, Constance, A teoria de Piaget e a 
educação Pré-Escolar, Lisboa, Instituto Piaget, 1996, pp. 5-24; Sprinthall, Norman A. & Sprinthall, Richard C , 
Psicologia Educacional: Uma Abordagem Desenvolvimentista, Lisboa, Editora McGraw-Hill de Portugal, 2000, 
pp. 99-109. 

197 Piaget, Jean, "La naissance de I* intelligence chez l'enfant", Delachaux et Niestlé, 1963, p. 10, in Dolle, Jean-
Marie, Para compreender Jean Piaget : Uma iniciação à Psicologia Genética Piagetiana, Rio de Janeiro, 
Zahar Editores, 1983, p. 49. 
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processa-se através da adaptação da criança à realidade. Esta adaptação realiza-se 

através de esquemas198. À medida que a criança amadurece e desenvolve a 

linguagem, os esquemas tornam-se mais complexos e mais abstractos. O processo 

de modificar e criar esquemas faz-se através dos contactos da criança com a 

realidade, que inclui dois tipos de processos: a assimilação e a acomodação. 

A assimilação é "o processo cognitivo pelo qual uma pessoa integra um novo 

dado perceptual, motor ou conceptual nos esquemas ou padrões de comportamento 

já existentes'**9. A assimilação dá-se quando a criança tenta adaptar-se a um novo 

ambiente e o organiza. A criança tende a integrar os estímulos ambientais à sua 

estrutura cognitiva, adquirindo padrões e assimilando a informação adquirida. Este 

processo requer dela uma reflexão sobre os dados de experiência sensível de forma 

a fazê-los corresponder aos seus padrões de compreensão e de conhecimento do 

mundo. "Assimilar um objecto a um esquema significa conferir a ele um ou vários 

sentidos"200. A acomodação, segundo Spodek, ocorre se "a nova situação não puder 

corresponder aos esquemas da criança", ou seja, quando ocorre um novo estímulo. 

A criança tenta assimilá-lo a esquemas que já possui, contudo, isto pode não ser 

possível. A criança pode não conseguir incorporar ou assimilar essa nova situação, 

porque esta pode não se ajustar à estrutura cognitiva que possui. Este incidente, 

pela insatisfação que provoca leva à modificação do esquema prévio, da estrutura 

cognitiva em função do meio ou realidade exterior, de forma a acomodar-se. Esta 

acomodação pela pressão do meio tem sempre "um elemento de assimilação, isto é, 

de estruturação por incorporação da realidade exterior a formas devidas à actividade 

198 Um "esquema é uma forma integrada de pensar sobre os elementos do mundo", Spodek & Saracho, op. 
c/f.,1998, p. 74. 

199 Wadsworth, op. cit., 1996, p. 5. 
200 Piaget, J., Jonckheere, A. & Mandelbrot, B., "La lecture de L'expérience. Etudes d'Epistémologie Génétique 

V , Paris, Presses Universitaires de France,1958, p. 59, in Spodek, op. cit., 1998, p. 74. 
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do sujeito"™. O que significa, que a criança cria necessariamente novos esquemas 

de assimilação, que se coordenam em todos os outros, de forma implicada e 

solidária. "À medida que as crianças interagem com o seu ambiente e seus padrões 

cognitivos se expandem, um balanço instintual ocorre entre os processos de 

assimilação e de acomodação. Este balanço, ou equilibração, permanece até que 

novas informações façam com que o processo seja novamente iniciado. As crianças 

adaptam-se ao ambiente através das funções de assimilação e de acomodação"202. 

Segundo Piaget, as crianças entre os dois e os sete anos de idade 

encontram-se no estádio pré-operatório. Já possuem capacidade de representação 

de objectos e de eventos. Esta capacidade manifesta-se através de vários tipos de 

representação como a "imitação diferida, o jogo simbólico, o desenho, a imagem 

mental e a linguagem falada"203. A imitação diferida é aquela que a criança realiza na 

ausência do objecto ou evento. Por outras palavras, a criança começa a conseguir 

imitar condutas e/ou situações na ausência do modelo. Esta evolução apoia-se no 

desenvolvimento da representação mental, em que os gestos dos outros são 

assimilados, desencadeando, na própria criança, a acção. 

O jogo simbólico, também chamado faz-de-conta, é de natureza imitativa, 

mas ele é uma forma de auto-expressão. A criança expressa-se por si própria, 

constrói símbolos sem constrangimentos e inventa coisas que ela própria deseja. A 

criança faz aqui uma "assimilação da realidade ao eu mais do que uma acomodação 

do eu à realidade (...). Como Piaget escreveu em 1967: «A sua função [do jogo 

simbólico] é satisfazer o eu pela transformação do que é real naquilo que é 

201 Piaget, Jean, "La naissance de l'intelligence chez l'enfant", idem, p. 12, in Dolle, op. cit., pp. 50-51. 
202 Spodek & Saracho, op. cit., p.75. 
203 Wadsworth, op. cit., p. 51. 

Capítulo II - Do brincar ao museu 



NO LABiRINTO DÂ INFÂNCIA: os museus e a construção cultural das crianças 89 

desejado»"20*. Wadsworth refere ainda que este tipo de jogo não é apenas uma 

diversão para a criança, ele tem um valor essencialmente funcional e influencia o 

seu desenvolvimento a nível cognitivo e afectivo. Vygotsky aponta que o jogo 

simbólico desempenha um papel muito importante no desenvolvimento da 

linguagem e na capacidade de resolução de problemas. No jogo simbólico, a criança 

não fica sujeita a situações de pressão nem a situações de constrangimento. Este 

tipo de jogo, pelo contrário, permite-lhe brincar activa e espontaneamente de forma a 

evidenciar os seus conflitos, desejos, inibições e frustrações. As expressões jogo 

simbólico, jogo imaginativo, jogo de faz-de-conta, jogo de papéis ou jogo socio-

dramático, podem ser entendidas como sinónimas desde que sirvam para descrever 

os mesmos fenómenos cujo cerne reside na simulação ou faz-de-conta, cuja 

importância tem sido enfatizada por pesquisas que demonstram a sua eficácia no 

desenvolvimento emotivo/afectivo, social, moral e cognitivo da criança. 

O jogo simbólico vai surgindo na criança desde os dois anos de idade, 

quando esta se encontra no período pré-operatório, quando adquire a noção de 

representação. A criança ao desenvolver esta função simbólica, que consiste na 

representação de um objecto ausente, torna-a numa estrutura, de faz-de-conta, cada 

vez mais complexa e mais durável, imagina o seu mundo preferido, no qual pretende 

viver, vai simulando o real e modifica-o em função das suas necessidades. Piaget 

considera que a criança [em idade pré-escolar] ao realizar esta função vai-se 

adaptando ao mundo e amplia as possibilidades de acção e de compreensão do 

mesmo. 

Este jogo reforça três aspectos importantes da imaginação: a capacidade de 

pôr de parte a sua própria personalidade; de se imaginar no lugar de outra pessoa; 

204 Piaget, J., "Six Psychological Studies", New York, Basic Books, 1967, p. 23, in Wadsworth, op. c/'f, p. 52. 
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de imaginar e vivenciar uma situação fora do tempo e do espaço. Ao fazê-lo ela cria 

e utiliza os mesmos processos e necessidades causais que conhece ou sabe existir 

na realidade. O jogo simbólico "tem o poder de provocar emoções reais"205. É sem 

dúvida, uma actividade espontânea, que a maior parte das vezes decorre no jardim-

de-infância, em interacção com outros, servindo-se de recursos existentes, 

permitindo à criança recriar experiências da vida quotidiana, envolver-se em 

situações imaginárias, utilizar objectos e livremente lhes atribuir múltiplos 

significados. 

Malpique, seguindo Melanie Klein, refere que o jogo, de uma forma geral, 

"não é apenas satisfação do desejo, mas também triunfo e domínio da realidade 

difícil, graças ao processo de projecção de perigos internos sobre o mundo exterior -

o jogo transforma a angústia da chança normal em prazer"206. Malpique, reportando-

se a Winnicott refere que o 

"jogo passa ao nível do espaço potencial. A criança pode utilizar toda a espécie de 

objectos como suporte do imaginário, num compromisso com esse espaço criativo nem 

totalmente interior nem totalmente exterior, que lhe permite correr riscos, "como se" num "faz 

de conta", numa contínua simulação"207. 

Ao longo do período pré-operatório, o desejo e o empenho de representar as 

coisas através do desenho aumenta na criança de uma forma significativa. De 

acordo com Gândara a "arte ou expressão visuaf, é umas das formas simbólicas 

205 Harris, Paul, "Penser à ce qui aurait pu arriver si...", in Enfance, vol. 54,2002, pp. 223-239, in Sarmento, 
Manuel Jacinto, Imaginário e culturas da infância. Página consultada a 20 de Outubro de 2003. 
<httD://www.iec.uminho.pt/cedic/TEXTOSdetrabalho/lmaCultlnfancia.doc> 

206 Melanie Klein & Ajuriaguerra, "Manuel de Psychiatrie de L'enfant", Paris, Masson, 1977, p. 84, in Malpique, 
Manuela Brasil Soares, Pequenas histórias: A geografia das crianças: Práticas e representações de lugares 
do dia-a-dia de crianças portuguesas em idade escolar. Volume II, Porto, Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da Universidade do Porto, 1995, (dissertação de doutoramento policopiada), p. 322. 

207 Winnicott, "Jeu et Réalité: L'Espace Potentiel", Paris, Editions Gallimard, 1971, in Malpique, op. cit., pp. 322-
323. 
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importantes para o crescimento e desenvolvimento das crianças. É através da 

criação do significado nas imagens visuais que ela vai estruturando o pensamento, 

vai construindo e comunicando o seu conhecimento e os seus sentimentos. Depois 

de um repertório adquirido através das acções imitativas, a criança começa a 

"interiorizar acções em termos de imagens constituídas em pensamento. Conforme isto vai 

acontecendo, as crianças aumentam a sua capacidade de construir imagens mentais e, a 

seguir, de actuar em resposta. Como Piaget (1970) aponta, estas acções de resposta 

tomam a forma de linguagem, de representações visuais ou lúdicas"208. 

Viktor Lowenfeld, neste sentido, salienta que "a oportunidade dada à criança 

pequena para desenhar ou pintar algo que vem do íntimo ajuda a criar bases para o 

desenvolvimento do conceito do eu"209. "Desde que deixem a criança exprimir-se livremente, 

ela projecta-se no que faz com tal grau de autenticidade que se auto-retrata, dá-se toda, 

toma-se transparente aos nossos olhos.""0 Segundo Kishimoto, na teoria piagetiana a 

brincadeira não recebe uma conceptualização específica. Entendida como acção 

assimiladora, 

"a brincadeira aparece como forma de expressão da conduta (...). Ao colocar a 

brincadeira dentro do conteúdo da inteligência, e não na estrutura cognitiva, Piaget distingue 

a construção de estruturas mentais da aquisição do conhecimento. A brincadeira, enquanto 

processo assimilativo, participa do conteúdo da inteligência, à semelhança da 

aprendizagem"2". 

João dos Santos refere que a 

208 Gândara, Maria Isabel, Desenho Infantil: Um estudo sobre níveis do símbolo, Lisboa, Texto Editora, 5." 
edição, 1998, p. 11. 

209 Lowenfeld, Viktor, "A criança e Sua Arte (Um Guia Para os Pais), São Paulo, Editora Mestre Jou, 1977, in 
Rodrigues, Dalila D'Alte, A infância da Arte, a arte da infância, Porto, Edições ASA, 2002, p. [2]. 

210 Gonçalves, Eurico, "A Arte descobre a Criança", Lisboa, Raiz Editora, 1991, in Rodrigues, op. cit., p. 2. 
211 Kishimoto, op. cit., 2001, p. 32. 
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"livre experiência permite à criança uma maior liberdade de expressão emocional e, 

consequentemente, uma base sólida para as aquisições de conhecimento (...) o que se 

aprende antes de entrar para a Escola é quantitativamente e qualitativamente mais 

importante do que o que se aprende posteriormente em muitos anos de vida escolar. É na 

primeira e na segunda infância que o pequeno ser humano se faz homem, que aprende a 

jogar com os objectos, sentimentos e símbolos"2'*2 

Winnicott, nos seus estudos sobre o crescimento e desenvolvimento infantil, 

destaca que o acto de brincar está para além da satisfação dos desejos. 

"O brincar é o fazer em si, um fazer que requer tempo e espaço próprios; um fazer 

que se constrói de experiências culturais que é universal e próprio da saúde, porque facilita 

o crescimento, conduz aos relacionamentos grupais, podendo ser uma forma de 

comunicação consigo mesmo (a criança) e com os outros."2™. 

Pessanha214, no seguimento de Garvey, considera que o brincar implica um 

empenhamento activo e o jogo pode facilitar e promover aquisições no âmbito 

sociolinguístico. Para esta autora o brincar é a actividade eleita e preferida pela 

criança. Quando uma educadora não vê uma criança a brincar no seu jardim-de-

infância, aproxima-se dela e tenta descobrir o que se passa. Se a criança não brinca 

é porque está psicológica ou fisicamente doente. Os educadores também 

João dos Santos fundamenta esta afirmação relatando o que aconteceu com duas crianças, adoptadas e 
alimentadas por uma loba que se lhes afeiçoou, recolhidas na selva de Calcutá, pelo Reverendo Sing, cujo 
diário foi estudado mais tarde por Gesell, cf. Santos, João, "Fundamentos psicológicos da educação pela 
arte", in Santos, João dos; Skapinakis, Nikias; Rebelo, Luís Francisco; Portas, Nuno; Branco, João de Freitas 
& Grácio, Rui. Educação estética e ensino escolar, Lisboa, Publicações Europa-América, 1966, pp. 45 -47. 

Winnicott, D. W. "O papel da Ludicidade no desenvolvimento das crianças". Página consultada 23 de Maio de 
2003. <http://www.rio.ri.gov.br/multirio/cime/ME23/ME23 002.html> 

Garvey , C, "Play with Language", in B. Tizard, & D. Harvey (Eds.), "Biology of Play", London, Heinemann, 
1977, in Pessanha, Ana Maria, op. cit., 2001, p. 35. 
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reconhecem que o brincar é um meio fundamental para a criança "restabelecer o 

equilíbrio abalado"™. 

2.2. O brinquedo entendido como recurso educativo 

O brinquedo educativo, na óptica de Kishimoto216, remonta aos tempos do 

Renascimento. Com o evoluir da educação de infância, o brinquedo é encarado 

como um recurso no ensino-aprendizagem, que desenvolve e educa de forma 

aprazível. Smith refere que o brinquedo é muito mais do que um objecto do mundo 

infantil; ele reflecte os padrões culturais e os diferentes contextos sócio-económicos 

em que a criança se desenvolve. A "interpretação do significado do brinquedo não 

pode ser compreendida sem fazer referência aos contextos nos quais ele é 

encontrado2"". O mesmo brinquedo pode ser utilizado a nível familiar e educacional, 

sendo-lhe atribuídas funções segundo a intencionalidade com que é usado. Os 

brinquedos remetem ainda para o contexto tecnológico em que são produzidos e 

para o mercado e seus circuitos. 

O uso do brinquedo/jogo educativo, quando pensado com fins pedagógico, 

remete-nos para o processo de desenvolvimento da criança e de ensino-

aprendizagem que é mediatizado pelo professor. Se admitirmos que as crianças 

aprendem de modo intuitivo, através de um processo interactivo, que integra o seu 

potencial de cognição, afectividade, corpo e interacções sociais, o brinquedo pode 

desempenhar um papel de grande importância no desenvolvimento da criança. Por 

outras palavras, a criança, ao integrar a sua "acção intencional (afectividade), a 

215 Pessanha, op. cit., 2001, p. 36. 
216 Kishimoto, op. cit., 2001, p. 36. 
217 Sutton-Smitth, Brian, "Toys culture". New York/London, Garder Press, 1986, in Friedmann, Adriana, Brincar: 

crescere aprender- O resgate do jogo infantil, São Paulo, Editora Moderna, 2002, p.18. 
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construção de representações mentais (cognição), a manipulação de objectos e o 

desempenho de acções sensório-motoras (físico) e as trocas nas interacções 

(social), o jogo contempla várias formas de representação da criança ou suas 

múltiplas inteligências, contribuindo para as aprendizagens e desenvolvimento 

infantir™. 

A dimensão educativa, se considerarmos as situações lúdicas, 

intencionalmente propostas e direccionadas pelo adulto, decorre com o fim de 

estimular certas aprendizagens. Deste modo, utilizar o jogo na Educação Pré-

Escolar, segundo Kishimoto, significa "transportar para o campo do ensino-

aprendizagem condições para maximizar a construção do conhecimento, 

introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e 

acção activa e motivadora"™. 

2.3. O brincar no Jardim-de-lnfância 

O brincar, no jardim-de-infância, faz parte dos projectos pedagógicos dos 

educadores, e várias são as hipóteses de criar áreas lúdicas onde as crianças 

podem criar, recriar e expressar-se livre e espontaneamente, apesar de haver 

situações em que o equipamento, o tipo de material disponível e o espaço 

condicionem, de certo modo, a acção lúdica da criança e, naturalmente, as práticas 

dos educadores. Não obstante, hoje em dia, os educadores tentam sistematizar a 

organização dos espaços em áreas de conteúdos, neles colocando materiais que as 

crianças possam usar e manipular independentemente do seu auxilio, beneficiando 

a criança, na medida em que contribui e abre caminho para a sua autonomia. 

218 Kishimoto, op. cit., 2001, p. 36. 
219 Idem, p. 37. 
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Segundo Piaget, a autonomia constrói-se através da interacção com os pares 

e com os adultos, que detêm outros poderes. Nos jardins-de-infância a sala de 

actividades é pensada em torno do brincar da criança, proporcionando diferentes 

espaços onde ela possa explorar construtivamente os materiais e brincar 

espontaneamente com eles. Permite que cada criança os adapte à sua maneira, de 

acordo com as suas necessidades e características; que ela concretize a 

experimentação de papéis sociais, familiares, relações de poder, relações 

interpessoais e relações de igualdade. Neste linha de pensamento, Gandini refere 

que o respeito e a "consideração pelas necessidades e pelos ritmos das próprias 

crianças molda o arranjo do espaço e do ambiente"220. 

Malpique refere que as 

"crianças gastam a grande parte do seu dia explorando o que as rodeia (...) Esta 

exploração é fundamental para o seu desenvolvimento afectivo e cognitivo, pois permite-lhe 

o conhecimento do que as rodeia e a tomada de consciência das suas competências na 

interacção com o ambiente. O desenvolvimento afectivo está associado de forma positiva às 

oportunidades de exploração em que podem intervir diversos factores: normas sociais, 

privacidade, territorialidade e jogo"22\ 

A este propósito, Zabalza salienta que como em "nenhum outro nível educativo, 

a qualidade de vida e de trabalho dos professores depende da qualidade dos espaços. 

Estes transformam-se nos grandes protagonistas da Educação Infantil. E afectam, por igual, 

Gandini, Lella, "Espaços Educacionais e de envolvimento pessoal", in Edwards, Carolyn; Gandini, Leila & 
Forman, George, As Cem Linguagens da Criança: A Abordagem de Reggio Emilia na Educação da Primeira 
Infância, Porto Alegre, ArtMed Editora, 1999, p. 156. 

Malpique, op. cit., 1995, p. 321. 
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a satisfação das crianças que vivem na sua Escola por meio deles, como a dos Professores 

que os usarão como recurso básico do seu discurso pedagógico"222. 

O ambiente, para Gandini223, é visto como algo que educa a criança e ele 

deve ser flexível e modificado por elas e pelo educador a fim de ser actualizado, 

para que as crianças se sintam protagonistas na construção do seu conhecimento. 

Urge, assim, valorizar os espaços, criar ambientes agradáveis e atraentes, promover 

escolhas de actividades lúdicas que permitam o desenvolvimento de aprendizagens 

sociais, afectivas e cognitivas, tendo em conta que a exploração que a criança faz 

do mundo que a rodeia, é "feita essencialmente através de actividades funcionais e 

lúdicas, embora seja difícil distingui-las na infância" 2M. Ainda nesta linha de 

pensamento Sutton-Smith "considera que a actividade lúdica contribui para a 

autonomia, flexibilidade e criatividade da criança, sendo através da brincadeira que 

ela elimina ideias convencionais e cria novas soluções"225. 

Segundo Malpique, o espaço vivenciado pela criança "representa um lugar 

fundamental de aprendizagem do seu corpo e do mundo que a rodeia. O espaço é 

vivenciado no jogo, nas múltiplas formas que este toma e porque é nomeado 

conforme a perspectiva em que tem sido estudado: jogos de experimentação e jogos 

preparatórios (Gross); individuais e colectivos (Stern); funcionais, de imaginação, 

criativos ou de construção e sociais (Buhler); de exercícios, simbólicos, de regras 

(Piaget)226. Segundo Pessanha, Buhler, foi pioneira, ao relacionar o desenvolvimento 

222 Zabalza, op. cit., 1998, p. 28. 
223 Gandini, op. cit., 1999, p. 157. 
224 « Wallon falou de exercícios funcionais: cada função nova é exercida livremente de forma lúdica antes de se 

integrar nas mais antigas.». Lurçat, Liliane, "Espace vécu et espace connu à l'école maternelle", Paris, Les 
Editions ESF, 1982, p. 43, in Malpique, op. cit., 1995, p. 322. 

225 Pessanha, Ana Maria, op. cit., p. 35. 
226 Malpique, op. cit., 1995, p. 322. 
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da criança com a percepção e com a coordenação motora. Na classificação dos 

jogos, acima referida, Buhler considerou uma sequência de movimentos padrões 

motores, relacionados com o progresso, a mestria e o controlo do jogo"227. 

Para a autora, o jogo funcional, podemo-lo observar quando uma criança 

enche uma forma de areia ou barro, podendo esta realizar a mesma acção Gogo 

funcional) repetidas vezes. A criança, ao repetir o jogo, pode evoluir e manifestar 

outros comportamentos; pode atribuir-lhe um significado e uma intenção, 

imaginando um tema. Conforme vai evoluindo, ela pode transformar a brincadeira 

em jogo de ficção. Se a criança encher a forma de areia e realizar um conjunto de 

construções, o jogo passa a ser o jogo de construções. 

É nesta perspectiva que Buhler prevê que o jogo de construção possa ser o 

resultado da evolução de qualquer coisa aleatória para algo com significado que 

conduziu à realização de situações lúdicas criativas e planificadas"228. Pessanha 

salienta que Buhler valoriza o jogo e a criatividade, admite ainda que o jogo 

proporciona capacidade de descoberta e considera que, a "partir da actividade 

espontânea nasce a actividade orientada e o objectivo criativo229". 

Christie e Pessanha, reportando-se a vários autores, salientam que no 

"processo educativo a prática da actividade lúdica favorece, muito particularmente, o 

desenvolvimento global da criança, nos aspectos de integração afectiva, social e 

cultural30. Apesar de os programas educativos não contemplarem, ainda, as 

actividades lúdicas em contexto escolar, estas "produzem progressos nas crianças 

227 

Pessanha, Ana Maria, op. cit., p. 29. 
228 Idem, pp. 29-30. 
229 Idem, p. 29. 
230 Pessanha, Ana Maria, "Comportamento lúdico de dois grupos de crianças de meios sócio-culturais 

diferentes",, Lisboa, Faculdade de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa, 1994, 
(dissertação de doutoramento não publicada), in Pessanha, op. cit., p. 51. 
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envolvidas e apresentam a vantagem de proporcionarem experiências agradáveis e 

positivas, tanto para as crianças como para os adultos intervenientes no processo 

educativo"23'. 

Depois dos anos sessenta, desenvolveram-se, em vários países, algumas 

experiências e programas de investigação inovadores que, para além de abranger 

outras etapas de ensino, privilegiaram a Educação Pré-Escolar. Foi neste contexto, 

segundo Pessanha, que a actividade lúdica passou a assumir um lugar relevante 

nas áreas de desenvolvimento da Educação de Infância e da Psicologia 

Educacional, sendo-lhe atribuída um papel importante no domínio cognitivo da 

criança.232 

Em Portugal, a actual Lei n.° 5/97 - Lei Quadro da Educação Pré-Escolar233, 

consigna nos seus Princípios gerais que a educação pré-escolar é a primeira etapa 

da educação básica no processo de educação ao longo da vida (art.0 2o), sendo 

facultativa (art.°3.°) e gratuita (art.° 16.°), destina-se a crianças com idades 

compreendidas entre os três anos e a idade de ingresso no ensino básico (art. 3o), 

visando a concretização da igualdade de oportunidades educativas e a melhoria da 

qualidade da educação, designadamente através de incentivos à valorização dos 

profissionais de educação pré-escolar e do alargamento da oferta de horários 

adequados aos interesses das famílias (art.0 22.0)234. É, baseada nos princípios 

Christie, James F., "Training of symbolic play. Early Child Development and Care", vol. 19, pp. 43-52, in 
Pessanha, op. cit., p. 51. 

Pessanha, op. cit., 2001, p. 53. 

Aprovada por unanimidade na sessão plenária de 11 de Dezembro de 1996 e publicada a 10 de Fevereiro 
1997. 

Ministério da Educação, Legislação, GEDEPE.1997, pp. 19-27. 
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gerais235, que a referida Lei estabelece, articula e fundamenta, no seu artigo décimo, 

os objectivos pedagógicos para esta primeira etapa da educação básica. 

O primeiro objectivo na alínea a) salienta a necessidade de "promover o 

desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida 

democrática, numa perspectiva de educação para a cidadania"; a alínea e) consiste 

em "desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens 

múltiplas como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de 

compreensão do mundo"236. De acordo com Lopes, constata-se que não existe 

qualquer referência na Lei ao aspecto lúdico na educação pré-escolar e "a 

comunicação surge associada à palavra expressão num enunciado impreciso na 

alínea e)"237, acima referida. 

A Lei n.° 46/86, que lhe é anterior, consignava de forma explícita a 

importância atribuída à actividade lúdica, nomeadamente quando se afirmava como 

um dos objectivos da Educação Pré-Escolar, ''desenvolver as capacidades de 

expressão e comunicação da criança, assim como a sua imaginação criativa e 

estimular a actividade lúdica"236. A Lei n.° 5/97 omite a actividade lúdica e é imprecisa 

relativamente à comunicação como áreas de intervenção do pré-escolar. Segundo 

Lopes, as orientações emanadas do M.E., nestes domínios, não operacionalizam, 

235 A Lei n.° 5/97 estabelece como princípio geral que a "Educação Pré-Escolar é a primeira etapa da Educação 
básica no processo da Educação ao longo da vida, sendo complementar da acção educativa da família, com 
a qual deve estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, 
tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário''. Ministério da 
Educação, Orientações curriculares para a Educação Pré-Escolar, GEDEPE, 2." edição, 2002, p. 15. 

236 A alínea b) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das 
culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da sociedade; alínea c) 
contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à Escola e para o sucesso de aprendizagem; alínea 
d) estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas características individuais, 
incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diversificadas. 

237 Lopes, Maria da Conceição, op. c/f., 1998, p. 179. 
238 Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n° 46/86, capítulo II, secção I, Artigo 5.°, número 1, § F). 
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porque não explicitam claramente orientações estratégicas, de comunicação e de 

experimentação, enunciadas na lei, que assenta numa perspectiva de experiência 

democrática e de educação para a cidadania como meio de relação com o 

mundo"239. Contudo, em uma das rubricas das orientações curriculares, acentua a 

importância de o educador "adoptar uma pedagogia organizada e estruturada não 

significa introduzir na educação pré-escolar certas práticas "tradicionais" sem sentido para 

as crianças, nem menosprezar o carácter lúdico de que se revestem muitas aprendizagens, 

pois o prazer de aprender e de dominar determinadas competências exige também esforço, 

concentração e investimento pessoaf'2A0. 

3. Abordagem ao processo educativo em museus 

As exposição dos trofeus ou de bens foi uma das formas de expressão do 

poder ao longo do tempo. O arrecadar objectos de valor foi um dos traços distintivos 

dos grupos dominantes, que assim instituíam uma imagem do passado legitimadora 

e diferenciadora face aos demais. O poder religioso e o poder político guardavam 

conjuntos de objectos que exibiam em situações especiais. Será o confronto com 

novas civilizações e paisagens, a partir do século XIV, que suscitará a vontade de 

coleccionar e o gosto pelo exotismo entre os europeus. Surgem assim, em França, 

no século XVII, os gabinetes de curiosidades, "moda que rapidamente se expande 

por toda a Europa"241. 

Lopes, Maria da Conceição, op. cit., 1998, p. 179. 

"Fundamentos e organização das orientações curriculares", in "Orientações Curriculares para a Educação 
Pté-Escolar, Lisboa, Ministério da Educação, gedepe, 2a edição, 2002, p. 18. 

Ribeiro, José A. F. Sommer, "Arquitectura do museu", in Rocha-Trindade, Maria Beatriz, Iniciação à 
museologia, Lisboa, Universidade Aberta, 1993, pp. 149. 

Capítulo II - Do brincar ao museu 



NO LABIRINTO DA INFÂNCIA: os museus e a construção cultural das crianças 101 

É neste contexto que o termo museu242, é ressignificado para designar o local 

onde se acumulavam preciosidades e raridades, tanto de objectos de arte como de 

espécies exóticas. As realezas abrem ao público as suas colecções, e a organização 

dos objectos expostos é sujeita a um esquema cosmológico. Na opinião de 

Felgueiras, "o ideal que se foi consolidando era de uma relação estreita entre a 

organização dos objectos segundo o modelo enciclopédico e a transmissão e aquisição de 

conhecimentos que consistia na interpretação de signos e no estabelecimento de relações 

de semelhança e afinidade. Era uma forma de comunicar uma percepção ordenada de ver o 

mundo"243. 

Segundo Sagués244, no século XVIII, para além de surgir um novo espírito 

coleccionador, afeiçoado à arte, as colecções já assumem uma finalidade 

pedagógica, constatando-se uma preocupação pela educação que, liberta de 

preconceitos, contribua para o desenvolvimento e felicidade social. Assiste-se 

também, já no século XIX, a uma especialização do coleccionismo, que contribui 

para a desagregação das colecções por assuntos, que fará surgir os primeiros 

Museus de História Natural e de grandes Museus de Arte. Esta nova concepção de 

museus reflectiu-se nos padrões de conduta, na vida quotidiana e na maneira de 

ser, de pensar e de agir: permitiram uma forma moderna de olhar o mundo. Assim, a 

A palavra museu (mouséirí), para os Gregos significava templo das musas, e deste vocábulo derivou o latino 
museum, que designava o gabinete do letrado e do sábio. Este nome deu-se ao lugar ou edifício destinado 
ao estudo das Humanidades, Ciências e Artes. Cf. Dicionário Enciclopédico da História de Portugal, 
Publicações Alfa, vol. 1,1985, p. 18. 

Felgueiras, Margarida Louro; Soares, Maria Leonor, "O projecto "Para um da escola primária: concepção e 
inventário"", in Fernandes, Rogério; Felgueiras, Margarida Louro (org.), A escola primária: entre a imagem e a 
memória, Porto, Projecto "Para um Museu Vivo da Escola Primária"/ HE, 2000 p. 10. 

Sagues, Maria del Carmen Valdês, La difusión cultural en el museo: servidos destinados ai gran público. 
Gijón (Astúrias): Ediciones Trea, 1999, p. 31 
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"exposição deixa de obedecer ao princípio de semelhança com o cosmos para se 

organizar numa ordem evolutiva, taxonómica e cronológica"245. 

Na época Renascentista, quando na Europa se organizavam "tesouros, 

gabinetes e galerias" de príncipes, nobres e burgueses, Portugal partilhava os 

mesmos ideais e desenvolvia-se também a nível político, económico e social. O 

movimento da expansão marítima, iniciado no século XIV, veio alterar as 

concepções mais correntes sobre o mundo e deu a conhecer espécies e formas de 

vida até aí desconhecidas. 

A importância de objectos exóticos, que o rei e a nobreza exibiam, foram 

constituindo parte integrante das nossas colecções, com fins materiais e espirituais. 

Assim, em Portugal, uas primeiras experiências museogràfícas encontram-se ligadas 

à nova forma de ver o mundo"246, o que se reflecte neste quadro pré-museal. 

Na óptica de Ramos247 e outros investigadores, a reforma pombalina de 1772 

consegue reunir um campo vasto de colecções e estabelecer um processo de 

criação museal. Inspirados nos ideais iluministas e modelos enciclopedistas, as 

dinâmicas dos museus são pensadas em interligação com o ensino e com as 

concepções pedagógicas. É exemplo disto o Museu de História Natural, anexo à 

Universidade de Coimbra, o Jardim Botânico, o Gabinete de Física Experimental. 

Neste sentido, "os Jardins Botânicos enquadrados em estabelecimentos de 

instrução pública eram concebidos segundo dois princípios: o científico enquanto 

'escola de ciência' onde decorriam investigações (...) e o estético enquanto 

245 Felgueiras, Margarida Louro, "O Museu da Escola Primária no Porto: Orientações histórico-culturais", in 
Educação em Revista, n.° 31, Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, 2000, p. 62. 

246 Felgueiras, Margarida Louro; Soares, Maria Leonor, op. cit., 2000, p. 10. 
247 Ramos, Paulo Oliveira, "Breve História do Museu em Portugal", in Rocha-Tríndade, Maria Beatriz (coord.), 

Iniciação à museologia, Lisboa, Universidade Aberta, 1993, pp. 21-62. 
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repositório de plantas raras, preciosas e principalmente exóticas"2™. Estes jardins 

permitem aos alunos e aos professores concretizar aprendizagens através da 

observação e da experiência, levando-os a uma "nova reflexão sobre o mundo a 

partir da valorização da ciência empírica e na aposta no «progresso»"249. Esta 

interligação entre museu/ensino reflecte-se apenas nos níveis de ensino 

Universitário250. Em 1834, o regime liberal legisla sobre o ensino procedendo à 

criação de museus quer em Portugal quer nas colónias251. 

A nacionalização e a expropriação dos bens às Ordens Religiosas e a 

particulares contribuíram para o crescente espólio dos museus públicos com o 

desejo de "empregar com proveito Nacional, todos estes poderosos meios de 

difundir a instrução"252. É criado o Museu Portuense253, em 1833, primeiro museu 

público em Portugal, mas inaugurado apenas em 1840. Passos Manuel, em 1836, 

subscreve um projecto de regulamento para este museu, estabelecendo, além de 

outros pontos, um calendário destinado ao grande público, e outro em dias 

diferentes, destinado aos estudantes, facultando-lhes material para o estudo. Neste 

mesmo ano, legisla-se a criação de pequenos museus regionais. Nos anos 50 e 60 

do século XIX, surgem novos museus: arqueológicos, industriais, tecnológicos, 

belas-artes e comerciais, que marcam o início de uma nova etapa museológica 

248 Moreira, Isabel M. Martins, Museus e monumentos em Portugal: 1772-1974, Lisboa, Universidade 
Aberta, 1989, p. 51. 

249 Ibidem. 
250 Segundo Ramos, estudos efectuados referem a existência de uma carta enviada ao Marquês de 

Pombal, pelo Reitor Reformador, a comunicar-lhe que as experiências efectuadas com os alunos 
decorriam com o maior sucesso. 

251 Em Macau tentou-se implementar um Museu que perspectivasse a obtenção dos mais raros produtos 
orientais. 

252 Circular de 25 de Agosto de 1836, Diário do Governo, n.° 203, de 27 de Agosto de 1836, in Moreira, Isabel, 
op. cit., 1989 p. 55. 

253 Denominado também por Ateneu D. Pedro ou Ateneu Portuense e, a partir de 1911, chamado Museu Soares 
dos Reis. 
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portuguesa e alargam o campo das possibilidades de "assimilação de uma cultura 

pedagógica moderna"254 Todavia, estes só nos finais do século adquiriram algumas 

proporções255, promoveram a ideia nacional e se ligaram ao sistema do ensino. 

A tomada de consciência social da existência de um espólio comum nos 

museus abertos ao público, de acesso gratuito, trouxe às camadas sociais - até 

então interditas de entrar nas galerias, gabinetes e museus256 - , novas perspectivas, 

e interesses. Esta orientação, no sentido de privilegiar a educação, a (in)formação, 

acentua-se nas últimas décadas do século XIX, que, no dizer de Ramos, 

proporcionou às visitas momentos de prazer espiritual, comodidade, utilidade, 

instrução, educação, conhecimento das riquezas e dos objectos raros provenientes 

dos territórios coloniais. Nesta fase, assistia-se "à constituição de museus 

pedagógicos e industriais, cujo objectivo principal era a divulgação das inovações a 

nível popular, como complemento dos conhecimentos obtidos nas escolas e de 

apoio ao desenvolvimento das industrias locais"257. De acordo com as investigações 

efectuadas por Fernandes, a proposta de Adolfo Coelho relativa às funções 

primordiais da criação de um museu pedagógico seria "construir o suporte do ensino 

activo"258. 

Poderemos, nesta concepção, inferir uma vertente educativa a considerar 

nas dinâmicas dos Museus? Ou será apenas um horizonte, ainda longínquo, a 

254 Fernandes, Rogério, "A história e os seus registos: Que fazer com este Museu?", in Fernandes, Rogério; 
Felgueiras, Margarida Louro (org.), A escola primária: entre a imagem e a memória, Porto, Projecto "Para um 
Museu Vivo da Escola Primária" / IIE, 2000, p. 74. 

255 Cf. Henrique Coutinho Gouveia, «Acerca do Conceito e Evolução dos Museus Regionais Portugueses desde 
finais do século XIX ao regime do Estado novo», in Bibliotecas Arquivos e Museus, vol. 1. n.° 1,1985, p. 149. 

256 As galerias, gabinetes e Museus eram destinados para uma elite restrita constituída por elementos da corte, 
particulares e universitários. Depois da passagem do museu da esfera privada para a esfera pública abriram-
-se novos horizontes e novas perspectivas. 

257 Felgueiras, Margarida Louro; Soares, Maria Leonor, op. cit., 2000, p. 11. 
258 Fernandes, Rogério, op. cit., 2000, p. 74. 
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percepcionar? Com a implantação da República, é desencadeado um plano de 

divulgação cultural, com impacto no que concerne à reforma do ensino e que se 

reflectiu nas funções pedagógicas vigentes nos museus. Fomentou-se uma acção 

legislativa que visou a conservação das obras de arte. Nesta perspectiva, em 1912 e 

1924, surgem treze museus regionais. Em 1933, o decreto lei n.° 23.122259 confere-

Ihes importância em relação à educação e ao ensino artístico. "Estes museus 

correspondem a uma primeira vaga de difusão global de ideias e imagens e tiveram 

um significado político, ao participar na definição da unidade nacional. Foram 

espaços onde se construiu a cultura e a história da nação, distinguindo-a das outras 

e simbolizando-a como uma unidade"260. Paralelamente aos museus regionais e 

locais, os quais se relacionam também com as novas áreas da inovação científica e 

tecnológica, desenvolve-se também museus escolares. Na esteira da mesma autora, 

estes têm por objectivo apresentar ao público, ou a qualquer interessado, materiais 

que lhes possibilitem contacto directo com as inovações em variados campos, 

incentivando-os também a conservar as tradições locais. Assim, todos os museus 

compartilham a ideia da educabilidade, atentos e preocupados com a acessibilidade 

a todo o tipo de público, desenvolvem actividades, que visam o complemento das 

aprendizagens e, ao mesmo tempo, pretendem ser um instrumento da instrução 

popular. Os museus pedagógicos criados nas Escolas Normais expõem também 

métodos de ensino moderno e procuram mostrar os progressos da pedagogia 

experimental, da psicologia, tendo em conta os trabalhos dos alunos e a formação 

dos futuros professores. O museu é visto como um instrumento para perspectivar o 

futuro e ao mesmo tempo dar a conhecer o passado da educação. 

259 Cf. Diário do Governo, 1a série, n.° 231, Decreto-Lei n.° 23122, de 11 de Outubro de 1933. 
260 Felgueiras, Margarida, op. cit., 2000, p.11. 
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O Estado Novo, nos anos 30 a 50, intenta uma prática museal de acordo com 

a sua ideologia: a restauração de edifícios antigos, a criação de museus escolares e 

pedagógicos, regionais261 e locais. Estes seguiram uma lógica etnográfica262 e de 

estudo da história regional e assumiram uma componente disciplinar. Os projectos 

de museus etnográficos enriqueceram-se com colecções etnográficas e vegetais 

proveniente das colónias, pretendendo, na opinião de Felgueiras, "dar a conhecer de 

uma forma intuitiva e concreta a cultura dos indígenas, as riquezas e possibilidades 

de desenvolvimento dessas regiões do Império"263. O Portugal dos Pequeninos, em 

Coimbra, foi uma representação não só do império colonial mas também desse tipo 

de orientação ideológica e científica. Neste ponto de vista, constatámos que a 

ideologia do Estado Novo criou algumas estruturas museológicas forjando uma 

identidade nacional pautada por uma concepção museológica nacionalista, 

globalizadora e homogénea. Mas, simultaneamente, os museus tornam-se mais 

locais de guarda do que instituições de difusão de cultura. 

No decorrer dos anos 60, a acção de João Couto sobressai ao traçar um 

balanço museológico nacional e a emergência de um alargamento da rede de 

museus nacionais e regionais, onde pretende inovar a colaboração destes com as 

escolas, reintroduzindo a função educativa. Desta forma, os museus tendem a uma 

transformação. Para isto, muito contribuiu a Associação Portuguesa de Museologia 

promovendo, em 1967, um Seminário sobre Museus e Educação com o fim de se 

discutir e partilhar uas possibilidades e a necessidade de uma mais estreita 

261 Segundo um inquérito realizado no país, nessa altura existiam 3 museus nacionais, 7 regionais e 33 locais. 
Cf. Inquérito aos Museus em Portugal, Ministério da Cultura, Instituto Português de Museus, 2000. 

262 Segundo Moreira, esta nova concepção baseia-se "na organização e preservação de documentos de vária 
ordem, que procuram representar os aspectos da vivência passada e presente de uma unidade espacial, 
culturalmente individualizada". Moreira, Isabel, op. cit., 1989, p. 64. 

263 Felgueiras, Margarida Louro, op. cit., 2001, p. 67. 
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colaboração dos Museus portugueses com as Escolas"264. Segundo Moreira, este 

evento dava continuidade às actividades dos serviços educativos dos museus, 

iniciadas por João Couto, e consagrado no decreto 46.758, de Dezembro de 1965, 

que apontava para um regulamento inovador: os museus deveriam ser organismos 

vivos assumindo, para além da conservação, a ampliação das exposições de 

colecções dos variados objectos e a investigação, como um "activo centro de 

cultura"265. 

Aquele regulamento, na opinião de Ramos, apontava para a necessidade de 

os museus se adaptarem aos modernos preceitos museológicos e à necessidade de 

desenvolver mecanismos para o aumento da frequência do público. Deveriam 

fortalecer ou estabelecer contactos com as escolas, dando importância às visitas 

guiadas, à promoção de cursos para conservadores e outros especialistas, 

desenvolvendo conhecimentos de Museologia, quer no domínio científico quer no 

domínio técnico. Instituiu-se uma função educativa e social nos museus. Estamos 

perante uma nova concepção de musealização em que se procura que os conceitos 

e valores museais se relacionem de perto com a sociedade, a cultura e a escola, 

segundo as limitações ideológico-políticas da época. 

Esta conjuntura de mudança, de atitudes mais abertas a novas experiências, 

leva os museus, enquanto instituições de recurso do sistema escolar a elaborarem 

novas actividades para a comunidade. Perante esta abertura política, Rui Grácio 

refere que "a primeira circunstância potencialmente favorável à acção educativa dos 

museus é o reconhecimento mais ou menos generalizado e mais ou menos difuso do valor 

inestimável da instrução e da cultura, e, portanto, da acção educativa. Este reconhecimento 

264 Associação Portuguesa de Museologia, "Museu e Educação", Seminário organizado pela Associação 
Portuguesa de Museologia, em 29 e 30 de Maio de 1967, Lisboa, APOM 1971, p. 9, In Moreira, op. cit., p. 67. 

265 Moreira, Isabel, op. cit., p. 68. 
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é partilhado pela opinião pública em geral, incluindo a das camadas populares, bem como 

por aqueles que detêm o poder político, económico ou outro"266. 

Neste contexto, o museu torna-se elemento fundamental no desenvolvimento 

cultural, criando actividades específicas no domínio da apresentação e exposição 

das colecções, considerado também como uma instituição ao serviço da educação 

permanente dos adultos. Esta tomada de consciência leva os museus a privilegiar a 

vertente comunicativa nas suas dinâmicas: a forma como expõem os objectos, o 

contacto com os visitantes, a valorização estética e outras implicações museais. Em 

meados da década de 70 do século XX, e para além dos museus tradicionais 

existentes, verifica-se também a criação de um variado leque de museus 

temáticos267. Constata-se uma diversificação relativamente ao conteúdo dos museus, 

bem como ao seu funcionamento. Poderemos concluir que este novo conceito terá 

provocado a transformação dos museus, de forma a torná-los não apenas um 

serviço especializado de guarda, mas instituições activas no domínio da difusão 

cultural e educativa? 

João Couto já preconizava esta preocupação no Museu de Arte Antiga em 

1971. No entanto, estas actividades de acção cultural e educativa só foram visíveis 

no decorrer dos nos 80, apenas com carácter esporádico, não fazendo parte 

integrante das dinâmicas dos museus com a comunidade. Nas duas últimas 

décadas, assistimos a uma multiplicidade de mudanças nos diversos campos 

sociais. É neste contexto que a "erosão do campo educativo se tem aprofundado 

266 Rui Grácio, Museu e Educação, Lisboa: APOM, 1971, p. 71. 

Museu Nacional do Traje (1976), da Literatura e Nacional do Teatro (1982), do Desporto (1985), Ferroviários 
(1991). O Museu Nacional da Ciência e da Técnica, em Coimbra, (concluído em 1976) propôs-se, nas suas 
novas estruturas, organização e funcionamento, ser um mecanismo dinâmico, actuante sobretudo nos meios 
escolares, voltado não apenas para o passado, mas para o presente e o futuro, cf. Ramos, Oliveira, op. cit., p. 
60. 
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quer em intensidade quer em extensividade"26*. Esta ruptura tem contribuído para a 

produção de momentos reflexivos que proporcionam o questionamento da acção 

dos museus. Davallon, num dos seus estudos, salienta as mudanças ocorridas nos 

últimos vinte anos, que afectaram o mundo dos museu e do seu património, segundo 

três lógicas: organizacional, política, sociológica e simbólica2®*. A organizacional e a 

política, que caminham de mãos dadas, contribuem para a renovação e 

desenvolvimento dos museus, para um aumento de fundos, de actividades e de 

frequência do público. Há necessidade de repensar e (re)organizar o serviço interno 

dos museus, descentralizá-lo e separar algumas funções: gestão; direcção, 

comunicação, etc. O museu não depende apenas da sua organização: ele está 

submetido à racionalização e ao jogo das políticas culturais, sob tutela administrativa 

e/ou financeira de instituições públicas. As alterações a nível sociológico e simbólico 

são ainda mais profundas: dá-se o alargamento da noção de património e, como 

consequência, emergem novos tipos de museus especializados, modos 

diversificados na relação com o público, novas formas de gestão, valorização e 

conservação, como é o caso do ecomuseu. O museu, preocupado com as 

transformações da sociedade presente, vai-se voltando para o tecido social, 

adaptando os seus projectos às necessidades da comunidade onde se insere, 

procurando assim, uma nova identidade. 

Hoje, o museu deixou de ser considerado templo das musas; recusa o 

conceito que o associa a uma imagem de espaço frio, distante, inacessível, 

intocável, fazendo parte dos atributos culturais das elites e de uma simbologia 

268 Correia, op. cit., 1998 p.13. 
269 Cf. Davallon, Jean, "O papel e a missão de um centro de estudos sobre os utilizadores de museus e a 

interpretação do património cultural", in Cadernos Encontro. O Museu, a Escola e a Comunidade, Braga, 
Centro de Estudos da Criança, Instituto de Estudos da Criança, Universidade do Minho, 1997, pp. 7-14. 
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monolítica da Nação. Pouco a pouco o museu, que preconizava outrora uma cultura 

de elite inscreve-se agora numa política ampla, cujo âmbito de acção pretende ser 

extensivo a todos os sectores sociais. Hernandez salienta que às funções 

tradicionais do museu, (exposição, conservação, etc.) devem-se acrescentar 

actividades dirigidas aos seus visitantes: "A comunicação, a divulgação, o carácter 

educativo e o sentido lúdico devem fazer parte do que tem de ser a essência e o 

sentido último de um museu"270. 

O museu tem sido e é objecto de crítica e questionamento permanente no 

domínio dos saberes que o estruturam na sua função social, o que tem permitido 

adaptar-se aos novos contextos sociais, tendo em vista que é um local de formação 

permanente um espaço social ao serviço da comunidade, contribuindo para a 

identificação cultural dos diferentes grupos sociais. 

As exposições, por exemplo, têm-se mostrado mais apelativas, informativas e 

acessíveis, tendo em vista o bem-estar e a satisfação do público alvo. Neste 

contexto, apraz-nos sublinhar a preocupação em constituir e desenvolver os 

serviços educativos, os quais têm trabalhado no sentido de empregar técnicas e 

meios para a formação pedagógica e, em especial, tentar "descodificar as 

mensagens contidas nos discursos expositivos e promover acções de animação que 

permitam ao visitante atingir facilmente os objectivos educacionais da exposição" 27\ 

Os profissionais consciencializados que, tanto a Escola como o Museu, embora 

distintos devido à especificidade de cada um, são espaços privilegiados para a 

comunicação, tentam cativar e familiarizar o visitante de forma lúdica. 

270 Hernandez, Francisca Hernandez, Manual de Museologia, Madrid, Editorial Síntesis, 1994, p. 81, (nossa 
tradução). 

271 Brandão, José M., "Acção cultural e educação em museus", in Cadernos de sociomuseologia, n.° 5, Lisboa, 
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 1997, p. 67. 
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A propósito, Cyrulnik refere que podemos cativar o outro através dos sentidos: 

por uma "sonoridade, uma imagem, uma encenação ou uma palavra, (...) o outro 

está de acordo com esta intrusão sensorial, porque é delicioso ser cativado. É um 

acontecimento sensorial e afectivo intenso que nos torna cúmplices daquele que nos 

cativa"272. 

3.1. Os museus como meio de comunicação 

As transformações, que a partir dos anos 70 se sentiram a nível social, 

nomeadamente, as do campo educativo, "apelavam para um olhar que se 

descentrasse do Estado para melhor compreender tanto a intervenção do Estado 

como as práticas dos actores educativos"273. Neste contexto, os museus também se 

foram alterando, despoletando situações de partilha, organizando eventos: 

seminários, colóquios, comunicações, simpósios nacionais e internacionais. Estas 

actividades reforçaram também a mudança de atitude e a tentativa de criar 

dispositivos de "auto-interpelação do sujeito". Parafraseando Correia274 serão esses 

dispositivos que rompendo com os habitus discursivos instituídos permitem uma 

auto-reflexão institucional, que facilite a ruptura com as práticas instituídas. Os 

museus revelam-se deste modo como campos de investigação originais, capazes de 

anunciar a "possibilidade de um 'diálogo interdisciplinar' sustentado em 

pressupostos novos"275. 

Paradoxalmente, apesar das transformações da sociedade portuguesa, na 

opinião de Santos, ainda há museus que funcionam segundo modelos ancestrais, 

272 Cyrulnik, B., Do Sexto Sentido: O Homem e o Encantamento do Mundo, Lisboa, Instituto Piaget, 1999, p. 95. 
273 Correia, op. cit., 1998, p. 106. 
274 Idem, p. 102. 
275 Idem, p. 106. 
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não tendo ultrapassado a "fase do armazenamento, do aspecto do gabinete de 

curiosidades, esperando que um visitante despretensioso o aprecie e se deleite com 

as raridades que ali estão reservadas para a posteridade"276. Esta forma de ver e 

sentir o mundo, remete-nos, como diz Paulo Freire, para a "concepção bancária da 

Educação" e da cultura em que é valorizada a aquisição de conhecimentos que 

neste caso funcionarão como elementos de distribuição social. Todavia, Santos 

refere que estamos numa fase de transição277, caracterizada, segundo Lopes pelo 

"desenvolvimento das democracias e os progressos tecnológico-científicos - com 

reflexos ao nível da liberdade de expressão, no ritmo do desenvolvimento e da 

difusão dos meios e da informação - dão às sociedades um carácter aberto e plural, 

mais centrado no futuro do que no passado"276. 

Os museus, procuram compreender e acompanhar as transformações sociais 

e, sobretudo a partir da década de 80, têm intensificado e desenvolvido actividades 

e exposições temáticas enquadradas no âmbito do desenvolvimento tecnológico, na 

constituição de equipas multidisciplinares e no desenvolvimento dos seus serviços 

educativos. Existem, pois, museus a funcionar segundo esta óptica. É nesta linha, 

também, que a ciência museológica tem vindo a questionar-se, a identificar-se, a 

"elaborar a sua própria história, a sua teoria, a sua metodologia e a delimitar o seu 

espaço"279. Desta forma, o museólogo tem-se consciencializado que não pode viver 

isolado, que os seus conhecimentos e as suas experiências deverão ser 

276 Santos, Maria Célia Teixeira Moura, "Uma abordagem museológica do contexto urbano", in Cadernos de 
Sociomuseologia, n.° 5, Lisboa, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 1996, p. 57. 

277 Santos, Boaventura de Sousa, "Ciência", in Carrilho, Manuel Maria, Dicionário do pensamento 
contemporâneo, Lisboa, Dom Quixote, 1991, pp. 1-2. 

278 Lopes, Amélia, Libertar o Desejo Resgatara Inovação: A constmção de Identidades Profissionais Docentes, 
Lisboa, Instituto de Inovação Educacional, 2001, p. 41. 

279 Guedes, Maria Natália Brito da Silva Correia, Museologia e comunicação, vol. I, Lisboa, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1994, (dissertação de doutoramento), p. 29. 
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acompanhados com contributos de outras áreas complementares, nomeadamente 

das Ciências Sociais e Humanas. Estas mudanças, inseridas numa concepção de 

abertura a novos públicos, a novas expressões, a novas intervenções formativas 

mais democráticas e mais participadas, mais simples e mais profissionais, poderão 

ser "encaradas como instâncias de pilotagem de mudanças reflexivas que, ao 

preocuparem-se com o desenvolvimento de redes de relações mais densas e 

diversificadas aumentam a capacidade de organização «inventar» soluções 

originais..."280. Nestas podemos incluir as instituições museais que estão a 

prospectivar a museologia social como meio de comunicação e de animação, 

visando o desenvolvimento comunitário, a transformação social através da 

participação do público alvo. Comunicar é tarefa primordial nos museus. Qual o 

mecanismo desta comunicação? Transpondo do modelo clássico da comunicação e 

dando-lhe sentido museológico, temos: 

museu conteúdo utente 

EMISSOR < MENSAGEM > RECEPTOR 

como emissor, o museu, a exposição, toda a equipa multidisciplinar; como conteúdo 

da mensagem, o universo dos objectos, uma vez que estes incorporam uma 

mensagem específica tecida de funções, conceitos, relações que torna visível uma 

época ou um grupo281; como receptor, os públicos que são heterogéneos. Sendo a 

comunicação uma das funções básicas do museu, na opinião de Guedes há que lhe 

"proporcionar, portanto, a aplicabilidade de todas as características de um 

280 Correia, José Alberto, Os "lugares-comuns" na Formação de Professores, Porto, Edições ASA, 1999, p. 19. 
281 Cf. Felgueiras, Margarida Louro, "A história e o seu registo.: O museu como "registo"", in Fernandes, Rogério; 

Felgueiras, Margarida Louro (org.), A escola primária: entre a imagem e a memória, Porto, Projecto "Para um 
Museu Vivo da Escola Primária" / ME, 2000, p. 82. 
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emissor"282. Na óptica desta autora, para que o diálogo do museu/emissor com o 

público/receptor se realize em pleno, torna-se necessário o acompanhamento da 

moderna tecnologia, da interacção informatizada, uma vez que a comunicação 

multimédia se encaminhará para um conceito vital capaz de revolucionar museus e 

galerias de arte de forma a desenvolverem políticas e estratégias próprias. 

3.2. Para quem comunica o museu? 

Sabemos que, nas últimas décadas, o conceito de Museu Nacional, que teve 

a sua origem no século XIX, e se transmitiu por toda a Europa, tem variado, de 

acordo com o contexto político/cultural. Neste limiar do século XXI, pretende-se, não 

um museu para uma elite acolitada por convidados especiais e amigos, mas para 

toda a comunidade, isto é, aberto a todos, uma vez que a sua essência é o público. 

O discurso da modernização em educação, que apela à inovação, integra os ideais 

dos "lugares-comuns", na medida em que estes também prospectivam a "ideia de 

comunhão de um lugar, nomeadamente, com a ideia de partilha interiorizada de um 

espaço e de uma lógica que, sendo predominantemente cognitiva, também é um 

lugar sociaF'233, e onde os contextos de trabalho permitem contornos, desafios e 

valências críticas das práticas discursivas, valorizando assim os "saberes 

profissionais úteis à prática educativa"28*. O Museu aparece como espaço comum e 

recurso para uma realização aditiva da formação permanente dos educadores e da 

sua aplicabilidade nos contextos de trabalho, em que se permite uma melhor 

identidade dos projectos culturais e educativos e dos "ideários pedagógicos" de 

acordo com os seus interesses e necessidades. No contexto museal, a nível 

282 Guedes, Maria Natália, op. cit., 1994, p. 76. 
283 Correia, op. cit., 1999, p. 3. 
284 Idem, p. 6. 
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europeu, tem-se apelado para a consolidação e autonomia dos profissionais dos 

serviços educativos, ao mesmo tempo que se desenvolvem sistemas e novas 

estratégias de exposição, dando mais relevância ao "potencial educativo do novo 

museu e possuindo maior conhecimento sobre as características do público que os 

visita"2*5. Perante este desafio o museu, demonstrando interesse e preocupação 

tem-se esforçado, por conhecer os motivos e o tipo de público que recebe. Para isto, 

os investigadores têm promovido pesquisas e reflexões críticas situadas no tempo e 

no espaço, procurando analisar as necessidades e interesses dos visitantes, 

segundo o leque etário. 

Será que o público se desloca ao museu pela simples curiosidade de 

encontrar coisas diferentes? Ou será que se desloca porque lhe interessa completar 

a área dos conhecimentos inerentes à sua formação? Ou será uma simples 

distracção para esquecer a monotonia e as preocupações do dia-a-dia? Ou será 

talvez uma pequena emulação, fazendo gosto em acompanhar um familiar, um 

amigo, um vizinho e mostrar-lhe coisas bonitas, antigas, desconhecidas? Ou então, 

um daqueles visitantes que frequentam o museu por tradição familiar, e quer 

continuar a mantê-la, apenas por "aparência"?286 É deste leque de escolhas 

possíveis que emergem grupos distintos de público, de diversas origens etárias, 

culturais e étnicas, identificados ou não - aqueles que permanecem no anonimato 

porque ninguém os interpelou. 

Hooper-Greenhill, op. c/f.,1998, p. 26, (nossa tradução). 

Erving Goffman chama a esta situação "representação teatral". Diz este autor: "Pode chamar-se de 
'aparência' aqueles estímulos que funcionam no momento para nos revelar o status social do actor". Este 
sociólogo, interaccionista simbólico da tradição dramatúrgica, analisa o comportamento humano como uma 
"metáfora teatral" em que o contexto habitual de interacção é o palco. As pessoas são actores que estruturam 
os seus desempenhos para impressionar a "plateia". Cf. Goffman, Erving, A representação do eu na vida 
cotidiana, Petrópolis, Editora Vozes, 1983, pp. 9 e 31. 
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Hooper-Greenhill refere que "o primeiro passo consiste em compreender que 

'o público' se divide numa série de grupos que possuem certas características em 

comum. O conceito de grupo-alvo, extraído da teoria da investigação de mercados, 

pode ser muito útil neste sentido"267. 

A museologia actual está a caminho de sustentar uma construção de 

educação capaz de conceber e (re)construir programas educativos, participativos e 

interactivos, no sentido de ir ao encontro das necessidades de diversos grupos de 

públicos-alvo, proporcionando-lhes o manuseamento de colecções e/ou outras 

actividades distintas, consoante os valores, interesses e formação de cada um ou de 

cada grupo. Não é apenas a boa qualidade dos objectos expostos e uma 

apresentação tecnicamente bem concebida que poderá fazer o sucesso de uma 

exposição. Esta só se obterá se os visitantes já estiverem motivados para os 

conteúdos que irão observar288. 

Roy Strong diz que "para poder comunicar, o Museu deve, evidentemente, ter 

à sua disposição meios de comunicação (...) e com a enorme diversidade de meios 

que isso implica: publicações, conferências, rádio, televisão, vídeo"239 e Internet, isto 

é, recorrendo às variadas técnicas e recursos de marketing. Sabemos que o 

progresso científico e tecnológico atinge cada vez mais o ser humano. É através 

deste progresso, que a (in)formação, o entretenimento são difundidos, que 

modificamos a nossa maneira de conhecer e compreender o universo, ao longo da 

vida. Nesta linha de pensamento, Correia postula que a Ciência e a Tecnologia 

tendem a "deixar de ser encaradas simbolicamente como um 'património da 

287 Hooper-Greenhill, Eilean, Los museos y sus visitantes, Gijón (Astúrias), Ediciones Trea, 1998, p. 117, (nossa 
tradução). 

288 Cf. Guedes, Maria Natália, op. cit., 1994, p. 49. 
289 Strong, Roy, "Le Musée agent de communication", s/d, p. 75, in Guedes, Maria Natália, op. cit., 1994, p. 45. 
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humanidade', para passarem a ser consideradas como um 'bem económico', ou 

seja, como um instrumento imprescindível ao aumento da competitividade nacional 

nos mercados internacionais"230. 

Os media, como veículos de informação fazem parte implícita do "processo de 

comunicação, o que quer dizer que pertencem a um processo especial e único 

através do qual as comunidades humanas são formadas e no qual v/Vem"291. A 

televisão, a rádio e a Internet são entidades globais, com repercussões profundas, 

que nos fazem ligar ao que acontece pelo mundo. Para o público mais pequenos 

existem os "jogos de regras que lhes proporcionam experiências divertidas e 

agradáveis por meio, entre outras, de salas interactivas; ajudam a exercitar a 

memória e a actividade mental nos mais crescidos, proporcionando-lhes estímulos 

adequados"292. Não serão estes os meios de comunicação mais adequados para a 

divulgação das actividades do museu, capazes de atrair a atenção de um público 

vasto? Não poderão projectar, modos próprios e pessoais de leitura, de forma a 

despertar nele interesse, motivações educativas e culturais, melhorar a interpretação 

dos objectos expostos e as actividades realizadas e a realizar? Neste sentido, nos 

últimos anos o IPM (Instituto Português dos Museus) tem aderido aos sistemas 

tecnológicos criando sites e outros meios, com o objectivo de ampliar a divulgação, a 

acessibilidade e a formação nos museus. 

Todavia, esta vasta informação só desempenhará um papel construtivo se for 

acompanhada por um trabalho contínuo de formação. Hooper-Greenhill postula que 

através de projectos, consultas e colaborações consegue-se atrair novo público aos 

290 Correia, As ideologias educativas em Portugal nos últimos 25 anos, Porto, Edições ASA, 2000, pp. 13-14; 
Cf. ainda Fernandes, Rogério; Felgueiras, Margarida, op. cit., 2002. 

291 Sorlin, P., Mass Media, Oeiras, Celta Editora, 1997, p. 4. 
292 Hooper-Greenhill, op. cit., 1998, p. 42, (nossa tradução). 
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museus. No entanto, isto "requer tempo e técnicas de divulgação e de relações 

públicas para a captação de novos públicos, cuja maioria aceita bem as iniciativas 

dos museus e gosta de participar"293. 

3.3. O que pode oferecer o museu às crianças em idade pré-
escolar? 

A importância da complementaridade do museu nos programas pedagógicos 

e culturais tem vindo a debater-se e tem sido reconhecida, ainda que 

insuficientemente, a partir dos anos 60 do século XX. Como exemplo, temos o 

Museu Nacional de Arte Antiga, dirigido por João Couto: " A Escola começou a 

descobrir o Museu, a completar o ensino teórico com o contacto prático nas salas, 

nos ateliers e nas oficinas, onde pessoal devidamente iniciado conduziu professores 

e alunos em visitas e actuações, cada vez mais atraentes e completas"29*. 

O reconhecimento da importância da vertente educativa dos museus a nível 

internacional deu-se a partir de 1952, quando o ICOM295publicou o texto Musée et 

Jeunesse, seguido de Musée et personnel enseignant, no ano de 1956. Neste 

sentido, foi também relevante o colóquio realizado em Paris, em 1964, subordinado 

ao tema: Le rôle éducatif et culturel des musées298. Com a passagem do Comité de 

l'ICOM pour l'éducation para o Comité pour l'éducation et l'action culturelle dava-se 

"a consagração do Museu enquanto local de Educação e, desde então esse papel 

não deixaria de ser equacionado à luz da evolução das concepções de Educação e 

293 Idem, p. 76. 
294 Guedes, Maria Natália, op cit., 1994, p. 51. 
295ICOM: International Council of Museums. Define-se como uma organização internacional, não governamental, 

e profissional representativa dos Museus e dos seus profissionais, in Moreira, op. cit., 1989, p. 91. 
296 Cf. Henriques, Luís Oliveira, "A comunicação na escola e no museu", in Cadernos de sociomuseologia, n.° 5, 

Lisboa, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 1996, p.77. 
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das transformações sociais"297. Estudos mais recentes298 mostram que, nos últimos 

tempos, as escolas recorrem com maior frequência aos serviços dos museus, o que 

tem vindo a contribuir para uma maior acessibilidade e incremento de visitas a 

museus com crianças de vários níveis etários. 

A vertente educativa museológica, não se encontrando comprometida com as 

exigências e com os títulos académicos do sistema regular, possibilita a todos os 

indivíduos aumentar o seu potencial no âmbito da educação informal e/ou não-

formal. A educação acontece em contextos individuais e colectivos, sobretudo na 

interacção com o mundo e com os outros, no sentido de valorizar "as competências 

e os saberes experienciais"299. Nesta perspectiva, o museu, sem deixar de exercer a 

sua finalidade "tradicional" de seleccionar, recolher, estudar, conservar e expor o 

património à sua guarda, tem adquirido novas dinâmicas, com base no conceito de 

objecto, "fonte museológica por excelência"300. A evolução no sentido de testemunho 

da cultura material tornou-o portador de novos sentidos sobre o quotidiano dos 

grupos sociais. 

Mateus301 salienta a relevância e aponta para a necessidade de as escolas e 

os museus trabalharem em estreita colaboração nas várias fases do processo de 

Henriques, Luís Oliveira, op. cif.,1996, p.77. 

Angélica Lima; Coquet, Eduarda, "Uma caixinha de surpresas: a utilização dos espaços museológicos como 
etapa de aprendizagem", in Cadernos Encontro o Museu, a Escola e a Comunidade, Braga, Centro de 
Estudos da Criança, Instituto de Estudos da Criança, Universidade do Minho, 1997, pp. 59-65; Mateus, Luís, 
"O museu na (da) escola: alguns exemplos sugestivos", in Cadernos Encontro o Museu, a Escola e a 
Comunidade: encontro workshop. Braga, Centro de Estudos da Criança, Instituto de Estudos da Criança, 
Universidade do Minho, 1997, pp. 67-74; Lisete, Almeida, Uma relação prazenteira com o aprender. Os 
serviços educativos: a Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio, Porto, Universidade do Porto, dissertação de 
mestrado, 2003. 

Lopes, Amélia; Correia, José Alberto; Felgueiras, Margarida, A animação da formação, Porto, Ministério da 
Educação, Departamento da Educação Básica, 1994, p. 7. 

' Guedes, Maria Natália, op. c/r., 1994, p. 39. 

' Mateus, Luís, op. cit., 1997, pp. 67 e 69. 
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planeamento, organização e concretização das actividades especialmente dirigidas 

ao público escolar como: proporcionar às crianças diferentes percursos pessoais de 

pesquisa, de descoberta, de investigação e de reflexão - que por vezes permitem 

outras formas de pensar e agir em relação aos objectos expostos -; actividades de 

experiências sensoriais, que proporcionam emoções estéticas e a compreensão do 

próprio conceito científico em que as crianças actuam e cooperam, no decorrer da 

visita, tornando esta mais "onírica" e fazendo, segundo Duarte, "entrar as crianças 

de tenra idade no gosto pela História e pelo Património'602. Nesta perspectiva, hoje 

em dia, há um grupo significativo de crianças de jardins-de-infância e de escolas dos 

vários graus de ensino que aceitam o desafio dos museus, com vista à participação 

nas diversas actividades lúdicas que alguns museus têm para lhes oferecer. De 

facto, a acção dos museus tem vindo a alargar-se e acompanhar a própria evolução 

do conceito de património, tornando-se mais apelativa, mais informativa e mais 

acessível, procurando novos caminhos, transformando o museu, que outrora se 

sentia inacessível, fazendo parte dos atributos culturais das elites e de uma 

simbologia monolítica da Nação, em museus mais abertos à comunidade, através de 

um teia de relações com o público em geral e de um modo especial com público 

escolar. Assim, alguns jardins-de-infância e as escolas passam a integrar essas 

actividades nos seus projectos pedagógicos, indo ao encontro dos interesses e 

necessidades das crianças, utilizando, para isto, recursos humanos e pedagógicos, 

para um melhor fruir do património cultural. Parafraseando Guedes303, não são 

apenas as colecções (depois de estudadas, e as situadas no contexto espácio-

temporal da sua criação e utilização, tendo em conta que cada peça tem uma 

302 Duarte, Ana, Educação Patrimonial: Guia para Professores, educadores e monitores de museu e tempos 
livres. Lisboa: Texto Editora, 1994, p. 63. 

303 Guedes, M. Natália, op. c/f.,1994. p. 91-101. 
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identidade singular) que constituem desafios para os museus, mas todo um conjunto 

de imagens, de sons, de odores, de expressões; desde o quotidiano à própria 

ciência, desde a técnica às memórias, que são pautadas como elementos de 

musealização. Este cenário museológico moderno que o museu oferece, apela cada 

vez mais para o sentido estético-expressivo que deverá estar patente na ordenação 

e na classificação daquilo que se expõe. Boaventura Sousa Santos enfatiza-o no 

pilar emancipatório, na lógica da racionalidade estético-expressiva, a qual se articula 

com o "princípio da comunidade, porque é nela que se condensam as ideias de 

identidade e de comunhão, sem as quais não é possível a contemplação estética"30*. 

Neste sentido, opina ainda o referido autor que, em geral, a racionalidade estético-

expressiva "é por 'natureza' tão permeável e inacabada como a própria obra de arte 

e, por isso não pode ser encarada na prisão flexível do automatismo técnico-

científíco. (...) O carácter inacabado da racionalidade estético-expressiva reside nos 

conceitos de prazer, de autoria, e de artefactualidade discursiva"305. 

Hoje em dia pretende-se um museu que conceba a educação como "acção 

cultural permanente, sempre aberta e inacabada"306 em que o indivíduo seja piloto da 

sua própria formação. Lúcia Astudillo postula que "o universo da educação dos 

museus é muito amplo, umas vezes envolve a participação directa, outras contribui 

indirectamente e informalmente para a aprendizagem"307. Nesta linha de 

pensamento, Bovone308 profere que o museu deve actuar como intermediário cultural 

304 Santos, Boaventura op. cit., 1991 p. 71. 
305 Idem, p. 72. 
306 Vitorino Magalhães Godinho, "Identité Culturelle et Humanisme Universalisant", Lisboa, Instituto Português de 

Ensino à Distância, 1982, p. 93, in Silva, Augusto, Cultura e Desenvolvimento: Estudos sobre a Relação entre 
Sere Agir, Oeiras, Celta Editora, 2000, p.151. 

307 Cf. Sagûes, op. cit., 1999: 76, (nossa tradução). 
308 Bovone, Laura, "Os novos intermediários culturais: considerações sobre a cultura pós-moderna", in Fortuna, 

Carlos (org.), Cidade, Cultura e Globalização: Ensaios de Sociologia, Oeiras, Celta Editora, 1997, p. 105. 

Capítulo I! - Do brincar ao museu 



NO LABIRINTO DA INFÂNCIA: os museus e a construção cultural das crianças 122 

e educativo, originando novos mediadores culturais, capazes de investigar sobre os 

contextos profissionais, envolvendo assim vários actores sociais em tarefas comuns 

e comunitárias. 

Esta nova forma de ver as instituições museológicas e o mundo oferece aos 

educadores e ao museu oportunidades de optarem por metodologias de trabalho 

imaginativo, inovador e exploratório, que integrem formas de colaboração entre as 

instituições - jardins-de-infância, escolas e museus - nas várias fases dos 

processos de organização e de concretização das actividades, que possibilitem às 

crianças participarem convenientemente. Essa participação poderá ser em função 

das colecções expostas, segundo a pedagogia dos objectos309, possibilitando às 

crianças o interesse e o entusiasmo pela descoberta. Na acepção de Mateus, o 

"termo descoberta significa método de ensino activo, é um processo de 

aprendizagem através do qual os conhecimentos são consequência de uma análise 

da realidade e de uma reconstrução da sua estrutura. Investigar - descobrir -

aprender é um processo contínuo de pensamento para o qual não há limites de 

idades uma vez que se trata de dar resposta à necessidade de aprender e 

entender*™. Importa que o empreendimento dessa descoberta feito através da 

observação, da interpretação pessoal e cultural do que observa, se realize através 

de um método ou de um percurso aprazível e agradável, oferecido pelo museu, que 

despolete na criança o entusiasmo, a alegria e a vontade de manter o vínculo com a 

comunidade museológica, manifestando-se pelo desejo de o voltar a visitar. 

Entende-se por "pedagogia dos objectos", na perspectiva de Mateus, um "modelo de trabalho pedagógico, 
muito próprio dos museus e onde os objectos, organizados em colecções sistemáticas e coerentes, se 
assumem como as entidades centrais determinantes de múltiplos processos autónomos, abertos, livres e 
criativos - lúdicos, também de exploração e aprendizagem". Mateus, op. cit., 1997, p. 69. 

Cruz , Angélica Lima; Coquet, Eduarda, op. cit., 1997, p. 61. 
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É nesta perspectiva que alguns museus têm apostado e adoptado recursos e 

percursos estratégicos mais adequados, apontando para a realização de actividades 

lúdicas, onde os saberes informais façam parte de um espaço que se quer educativo 

e em que o desenvolvimento social integra o desenvolvimento pessoal. Segundo 

Hooper-Greenhill, os museus e as galerias, hoje em dia, empenham-se em ter não 

só uma importante componente educativa mas, também, uma componente lúdica 

capaz de oferecer algo de novo ao público, de lhe despertar novos interesses, e 

valores culturais. 

Os serviços educativos das estruturas museológicas estão a dar-se conta que 

as aprendizagens serão mais eficazes se estas forem desenvolvidas através de 

actividades lúdicas, com uma diversidade de jogos que as crianças possam 

manusear à vontade e sem constrangimentos. De uma forma geral têm evoluído, 

criando, deste modo, espaços de lazer para a realização de actividades lúdico-

expressivas, tendo em conta que as expressões artísticas (plástica, música, drama, 

poesia, voz, dança, teatro, pintura, animação de contos, fantoches e o jogo) são 

tomadas como formas de expressão e comunicação, para as quais concorrem 

diferentes linguagens e artes. Alguns serviços educativos museais têm contemplado 

o jogo e as brincadeiras de infância nas actividades que desenvolvem, uma vez que 

a população escolar faz parte integrante dos seus visitantes. 

Hoje, no dealbar do novo milénio, continua o ultraje da criança: na prostituição 

infantil, na criança maltratada, violentada, na criança-soldado, no trabalho infantil, no 

desaconchego da família, na desatenção dos pais virados para as suas carreiras 

profissionais e status sociais, entregues à televisão, e à solidão. Poderá a criança 

aprender a dialogar com as exposições e o conteúdo dos museus através do jogo? 

Os serviços educativos partem desta capacidade de brincar e de ser feliz, para 
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actividades lúdico-expressivas e criativas, as quais têm despertado a memória e o 

engenho de muitos participantes, nas diferentes práticas e dimensões do jogo e do 

brincar, quer de origem contemporânea ou tradicional. Os jogos, no seu conjunto, 

permitem a continuidade dos comportamentos, a possibilidade de crescer com o 

brinquedo e com o outro e a apropriação311 dos diferentes mundos envolventes, quer 

culturais, sociais e naturais. 

Os profissionais dos museus acreditam que estes são, sem dúvida, um lugar 

propício para o desenvolvimento de projectos dinâmicos e imaginativos, que possam 

abordar temas conhecidos ou não, de formas distintas. Por exemplo, o Museu do 

Traje: aí qualquer interveniente pode revisitar uma época. Pode prever-se a 

existência de réplicas, que o visitante possa manipular, "jogar ao faz-de-conta" ou 

ainda cooperar na pesquisa e na animação de cenas de época, ajudando a fazer as 

próprias réplicas. Ou ainda, participar em actividades relacionadas com a exposição 

que observa, o que ajuda a reflectir, a partilhar e proporciona um intercâmbio de 

ideias sobre a informação recolhida, podendo situá-la no seu contexto concreto312. 

Foi também embuída deste pensamento, de espírito aberto e investigativo, 

que surgiu a ideia da criação do "Museu Vivo da Escola Primária". Pretendia um 

museu que fosse um local de socialização e produção de cultura, aberto a todos, 

que privilegiasse um contacto directo com os objectos e facultasse a existência de 

espaços lúdicos potenciadores da criatividade e da expressão do imaginário. 

Entendemos por apropriação do mundo, o domínio do espaço físico e social alcançado pelo indivíduo, que se 
vai exteriorizando através de movimentos, gestos e olhares que resultam, quase sempre, da satisfação 
pessoal e transformação das coisas e da própria pessoa. Cf. Amado, João, op. cit., 1992, pp. 394-395. 

No Porto, o Museu Romântico da Quinta da Macieirinha teve durante alguns anos actividades deste tipo. 
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Conhecido e observado o contexto institucional e sociocultural em que se 

inserem os jardins-de-infância de Pomares e Castelinhos, onde estão integrados os 

dois grupos de crianças observadas, elucidado o percurso e as orientações que 

guiou esta investigação, importa agora descrever e interpretar o resultado das 

observações efectuadas durante as visitas às UO, aos dois museus e novamente às 

I/O, uma vez que o objecto deste estudo é saber como as crianças, desta faixa 

etária, reagem aos objectos culturais expostos em museus e como deles se 

apropriam para construir a sua própria cultura. 

1. Os resultados das observações das crianças de 

Castelinhos 

1.1. Da entrada no Museu Soares dos Reis às salas de 
exposições 

- Que porta tão grande! - diz o Lino muito admirado313. 

Mas admirados estavam todos só pelo aspecto e pela grandeza da entrada do 

Museu Nacional Soares dos Reis. 

A Responsável do Serviço Educativo veio receber e cumprimentar as 

crianças, manifestando interesse e simpatia por esta visita e por todo o trabalho que 

implica, afirmando que poderíamos estar à vontade e que o Museu estava à nossa 

disposição. 

Entusiasmadas as crianças subiram as escadas! 

Lino: Que grandes... são grandes as escadas! 
Vasco: São de pedra! 

313 Notas de campo de 20 de Março de 2003. 
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Titã: Eu já fui a uma igreja e tinha assim umas escadas... mas não eram 

assim. 
Lino [vira-se para trás, depois de ter chegado ao 2o andar]: Já subimos 

muitas!... 
Bé: Tantas... 
Educadora: Reparem nestas janelas! 
Lino [conta-as em voz alta]: Uma, duas. 
Educadora: Duas? 
Toni: Não! Muitas! 

As crianças olham para a galeria e contam em voz alta as janelas, apontando 

com o indicador: Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 

Lino: São oito, imagina só... 

Sente-se que as crianças, neste momento, estão dispersas e excitadas. 

Entretanto dirigem-se para a sala onde estão expostas as faianças e as porcelanas, 

"as louças" como elas dizem, e fazem silêncio. Olham à volta admiradas. 

Tânia [boquiaberta]: Quem mora nesta casa? 
Educadora; Vamos verse encontramos alguém... 

As crianças vão entrando, olham para os objectos expostos em vitrines; por 

enquanto nada comentam; estão admiradas; algumas mesmo pasmadas. 

O espaço é grande e os objectos estão todos arrumados em vitrines, bem 

alto, muito acima da linha dos olhos das crianças. Neste momento, apenas ouvimos 

o barulho dos seus passos no soalho encerado e a Tânia a repetir baixinho: 

- Quem mora aqui nesta casa? 
A Educadora incita: Que acham? 
Vânia: É bonito! 
Educadora: O quê? 
Denise: As louças.. 
Titã: Os pratos... 
Vasco: Ó professora depois vamos ao jardim? 
Titã: Primeiro vemos as coisas... 
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Lino olha para as paredes, vê um extintor e diz para o Toni: Vês ali um 

extintor? É de apagar o fogo! 
Toni: O quê? 
Lino: Aquilo na parede é para apagar o fogo das casas.314 

As crianças na exploração que fazem do meio a que chegam prestam 

atenção a pormenores e fazem comparações com objectos ou situações que já 

conhecem. 

Entretanto o Vasco, que parecia só pensar no jardim, dirige-se sozinho para 

uma vitrine e fixa os olhos numa das peças: 

Olha uma "arinha!..." 

- Uma "arinha"!... 
Fica espantado a ver aquela "arinha"; era um gafanhoto em porcelana 
aplicado na asa de uma caneca. 
Vasco [observa boquiaberto, fixamente]: Ê uma aranha! É uma aranha! 
Marcelo vê o Vasco entusiasmado e aproxima-se da mesma vitrine: Olha ali 

um sapo!... 
Lino [aproxima-se]: Olha ali um caracol... Ah! É uma tacinha de caracol... 
nãoé ? 
Marcelo: Tantos sapos!..™ 

A partir deste momento as crianças entusiasmaram-se e partiram, à vontade, 

à descoberta dos objectos, dento da sala, sob o olhar atento dos adultos e dos 

vigilantes do museu. 

O entusiasmo natural à saída do jardim-de-infância potenciara-se face à 

novidade-museu. Lugar que até agora nunca tinham experimentado, transforma-se, 

passo-a-passo, sala-em-sala, vitrine-em-vitrine, num manancial de ricos textos 

314 Notas de campo de 20 de Março de 2003. 
315 Notas de campo de 20 de Março de 2003. 
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visuais, apetecíveis de decifrar e compreender. As crianças exploram-no: comparam 

peças, cores, formas, tamanhos, pormenores... correm e brincam, vivenciando-o. 

Sprinthall, reportando-se a Bruner, refere que "os factos e as relações que as 

crianças descobrem a partir das suas próprias explorações são mais passíveis de 

ser utilizados e tendem a ser mais bem retidos do que os materiais que tenham sido 

meramente enviados para a memória"316. 

1.2. A ideia de Museu, ou como as crianças chegaram ao 
conceito 

O conhecimento sobre o museu foi adquirido no trabalho de sensibilização 

que a educadora fizera ao longo de cinco meses. A educadora de Castelinhos partiu 

da temática "Alimentação" para falar dos utensílios e relacionar com as peças 

antigas que se guardam em museus. As crianças trabalharam em espaços de 

expressão os utensílios e, simultaneamente, os conceitos de peças únicas, antigas e 

raras. 

Spodek, citando Nancy R. Smith, diz-nos que "as crianças constróem 

conceitos básicos sobre o mundo dos objectos, sobre como eles funcionam e sobre 

a sua própria eficiência neste mundo através das suas experiências"317. 

Lino: Ó professora demoraste muito! 
Educadora: Pois demorei. Fui falar com a Dr.a Paula. Querem que vos conte o 
que fui fazer? 
Crianças: Queremos! 
Educadora: Então vamo-nos sentar para todos ouvirem. Porque é muito 
importante para os meninos.™ 

316 Sprinthall, op cit., 1993 p. 242. 
317 Spodek, op cit., 1998, p. 352. 
318 Notas de campo de 24 de Fevereiro de 2003. 
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As crianças sentaram-se de imediato319. Mas a Educadora, perante uma 

ementa de Carnaval enviada pela avó da Titã, envereda por outra actividade 

relacionada com a alimentação. Porém é interrompida e questionada. 

Denise: Então não contas o que fostes fazer? Conta tudo... 

A educadora narrou de forma adequada, como se estivesse de facto a ter a 

conversa com uma terceira pessoa, a preparação da visita e introduziu o conceito de 

museu como uma casa grande, com muitas louças antigas, salas grandes, como um 

palácio do rei e das princesas. 

Lino: E onde tinham as relvas? 
Educadora: As relvas são da parte de fora da casa. É um espaço muito 

grande! 
Titã: E as salas? É igual a esta? 
Educadora: São maiores!... 
Marcelo: E tem jogos? 
Educadora: Tem. Tem lá muitos jogos e vocês podem jogá-los! 
Marcelo [muito sorridente esfregando as mãos uma na outra]: Que bom... 
Gabi: E panelas? 
Educadora: Também. 
Vânia: E lápis? 
Educadora: Também. Tem lá muita coisa... 
Lino: Também tem quadro? [referindo-se ao quadro preto da sala] 
Educadora: Hum., .não. Quadro não vi lá nenhum! Eu disse à Dr.a Paula: -
Vou dizer aos meninos tudo o que vi. E se eles quiserem cá vir!... Eles é que 
vão dizer se querem ou não vir cá ver. 
Titã [rapidamente]: Eu quero! 
Lino: Eu também! 
Toni: Vamos agora... 
A Educadora foi buscar o calendário, que estava afixado na parede; mostrou-
o e disse: - Só podemos ir neste dia. 

319 É normal nos jardins infância , devido à ligação afectiva das educadoras com as crianças, que estas 
questionem, por vezes, as educadoras quando elas faltam. Neste caso a educadora faltara uma parte da 
manhã, para nos reunirmos com a responsável dos Serviços Educativos do Museu Nacional de Soares dos 
Reis. 
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As crianças viram no calendário o dia 20 de Março. 
Titã [a sorrir]: E podemos lá fazer trabalhinhos? 
As crianças estavam entusiasmadas e falavam em simultâneo: 
- Eu quero ir... Eu quero ir... Eu quero ir... vamos agora... vamos hoje...320 

A Titã ao perguntar se poderiam "lá fazer trabalhinhos", lembra-nos como é 

importante o fazer e o experimentar, essencial para a construção de verdadeiro 

conhecimento. Foi notório o entusiasmo que a conversa orientada pela Educadora 

motivou. As crianças, nestas interacções, partem do seu próprio conhecimento -

cultura já adquirida - para tentarem compreender o que lhes transmite a educadora. 

De acordo com Wiliam Damon "é o indivíduo que realiza o movimento, expressando 

os vestígios daquelas interacções e relações que este conhecimento, memória e 

outros sistemas da consciência psicológica individual permitirão"321. 

As crianças vão-se desenvolvendo individualmente, "mas ao longo deste 

desenvolvimento o processo colectivo do qual fazem sempre parte também está em 

mudança (...) estes processos são vistos como ocorrendo no entretecer das culturas 

locais ou micro-culturas que constróem o mundo das crianças"322, no jardim-de-

infância, com os amigos, ambiente e pessoas que as rodeiam. 

Sou Reis mas não sou da família dele! 

Educadora: Vou contar-vos uma história como a senhora me contou. Eu até a 
escrevi num papel, para não me esquecer. O museu era do Sr. Soares dos 
Reis. Como te chamas Tânia? 
Tânia: Sou..., Tânia Ferreira. 
Educadora: Cada um vai dizer o seu nome. 
Gabi [compenetrada]: Eu sou Gabriela Francisca Ferreira Pinto. 

Notas de campo de 24 de Fevereiro de 2003. 
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(...) 

Toni: António Teles Reis; Teles é da minha mãe e Reis é do meu Pai. 
Educadora: Se calhar és da família deste senhor... ele chamava-se Soares 

dos Reis. 
Toni: Sou Reis, mas não sou da família dele!... 
Educadora: Não? 
Toni [afirma]: Não.323 

O Toni ao dar esta resposta revela, apesar dos seus cinco anos, que detém já 

conhecimentos da sua genealogia, não achando possível que a coincidência do 

apelido comum seja razão suficiente para os aparentar enquanto família, ciente e 

convencido da sua identidade. 

Então e a história? 

Gabi: Então e a história? 
Educadora: Ah... já conto. O que é que nós estávamos a dizer? 
Titã: O Sr. que se chamava Soares... 
Lino:... dos Reis, como o Toni. 
Educadora: Era um senhor que se chamava Soares dos Reis. Era rico. 
Naquela casa havia uma fábrica muito grande. Sabem o que é que aquela 
casa fazia? Fios de ouro e de prata para bordar roupa. Ela tinha salas 
grandes. Sabem para quê? 
Toni: Para as pessoas verem. 
Educadora: Para receberem pessoas importantes! Sabem como é que essas 
pessoas andavam? 
Lino: Iam de pernas... 
Educadora: Andavam com carros puxados a cavalos. Eram os coches. 
[mostra imagens de coches com os respectivos cavalos]. Eram carros muito 
antigos... Quem se lembra dos carros dos reis? 
Lino: Era um carro com dois cavalos... 
Educadora: Como é que seriam os transportes daquele tempo? 
Toni: Eram carroças. 
Titã: Eram de madeira como o Pai Natal. 
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Toni: O Pai Natal andava de rena! 
Educadora: Transportavam-se de carros de cavalos - os coches.... 
Toni: Também se pode chamar carroças. 
Lino: Eram carros muito antigos... 
Educadora: As carroças com os cavalos eram mais antigos. 
Lino: Eles tinham muito, muito, muito, muito dinheiro. 
Educadora: Esse Senhor tinha aquela casa, aquela fábrica... A casa tinha que 
ter cavalariças para os cavalos, pessoas para os tratarem. Salas para 
guardarem as carroças, os coches... a casa tinha que ser muito grande.324 

O conhecimento do real e o imaginário andam, nesta idade, de mãos dadas. 

Conforme dissemos, as crianças vão construindo a sua própria cultura partindo de 

conhecimentos anteriores, circunscrevendo-os e contextualizando-os, lentamente, 

passo-a-passo, dia-a-dia. Estas crianças associaram o mundo mítico dos reis ao pai 

natal e é dentro desse espaço imaginário que comparam os elementos: carroças 

com carro de madeira, cavalos com renas. 

O Lino, pelas suas intervenções adquire (quando o autorizam), um certo 

poder que habitualmente só pertence à educadora. Assim, vai dando as suas 

achegas obrigando muitas vezes a educadora a adaptar o seu discurso, aceitando-o 

implicitamente. 

A fábrica fazia fios rolinhos de prata! 

A educadora simulou com as crianças teares a tecer, com grupos de três 

crianças: duas crianças faziam de máquina e outra era o trabalhador que 

entrelaçava os fios. Entretanto, ao tear, que o Lino e o Vasco simulavam com os 

braços, faltava o trabalhador; diz o Lino: Quem vem trabalhar para esta máquina? 

- Vou eu - disse a Educadora. - Faltou o trabalhador! 
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Titã: A fábrica fazia fios rolinhos de prata. 
Educadora: Os trabalhadores enrolavam os fios de prata e ouro. 

(...) 
Educadora: Os fios de prata e de ouro para que serviam? 

Bé: Eram brilhantes... 
Educadora: A roupa era bordada com fios de ouro e de prata... 
A Titã sentada ao ouvir esta frase esticou para a frente o peitilho do seu 
vestido com flores e folhas bordadas, olhou-o atentamente e comentou: 
- As nossas roupas estão bordadas a tecido... 

A Titã revelou-se muito interessada no tema; ao associar a ideia de fios a 

rolinhos mostra que compreende e imagina a forma de um fio de prata ou ouro, 

apesar de certamente nunca ter observado nenhum. Este conhecimento parece-nos 

advir da prática de manusear massas moldáveis e saber-fazer rolinhos tão finos que 

podem ser considerados verdadeiros fios. O interesse mantém-se, quando ao 

imaginar como seria a roupa bordada a ouro e prata, a compara com as suas 

próprias, concluindo que "estão bordadas a tecido". Estas ilações participam na 

construção da sua cultura individual e ao expô-las, partilhando-as com o grupo em 

que se insere, ajuda a construir os saberes sobre os quais se constrói a cultura de 

pares. 

A educadora continuou a contar que quando a casa passara a propriedade 
real, ficara vazia e fora arranjada para guardar coisas importantes. 
Educadora: O rei quando vinha ao Porto - ao Norte - não tinha onde dormir. 
Então comprou a casa... 
Gabi: .. .para viver. 
Educadora:... para dormir, quando a família do rei viesse ao Porto. A família 
de Soares dos Reis tinha levado tudo com eles. Levaram a cama... 
Gabi: ...asmesas... 
Titã: ...aspanelas... 
Educadora: ...deixaram a casa vazia. 
Lino: Como levavam as coisas? 
Titã: Nos carros. 
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Toni: Levaram nas carroças dos cavalos. 
Educadora: Quando o rei chegava ali o que é que ele tinha que trazer? 

Gabi: Bancos, mesas... 
Titã: ...vestidos, pratos, panelas... 
Lino: ...brinquedos... 
Titã: Ele não é pequenino como tu! Disseste brinquedos... 
Educadora: Se tivesse filhos pequenos se calhar traziam brinquedos! Quando 
o rei era pequenino como é que se chamava? 
Todos pensam mas responde a Titã: Príncipe! 
Educadora: A/essa altura os ministros compraram a casa. Então eles 
disseram: Vamos cuidar desta casa... vamos Pintá-la... 

Marcelo: ... o tecto... 
Lino: E as paredes? Tinha tecto e paredes! 

Tânia: E chão! 
Educadora: Esta casa tinha de ser para toda a gente... Esta escola de quem 

é?Évossa? 
Tânia: Não! 
Educadora: É de toda a gente. Naquela casa guardam lá coisas importantes. 
O que será que guardam lá? O que é que acham que puseram naquela 

casa?325 

As crianças continuam a ouvir a história sem revelarem cansaço, nem se 

mostrarem enfadadas. Pelo contrário; mantendo-se à volta da manta, ora sentadas, 

ora de joelhos, mais ou menos encostadas, apoiadas ou não nos colegas do lado, 

abanam-se e colocam os braços no ar, interagindo segundo o seu imaginário infantil, 

as suas experiências vivenciadas e partilhadas, de contos maravilhosos com reis, 

rainhas, príncipes e palácios... 

De súbito, a interacção é interrompida. Uma avó interrompe a educadora para 

provar uma roupa de carnaval ao neto. 

325 Notas de campo de 24 de Fevereiro de 2003. 
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Esta situação não foi única. Ao longo da investigação alguns acontecimentos 

similares obrigaram-nos a interromper momentos de observação e a adaptarmo-nos 

aos imprevistos, dadas as características do contexto natural em que 

investigávamos. As crianças, ainda sentadas, estavam surpresas e admiradas. Em 

sossego observaram a prova da fatiota do colega. A hora já ia longa e chegou o 

momento do lanche. Alguns encarregados de educação já esperavam, lá fora, os 

seus educandos. 

Gabi: Oh!... E a história? 
Educadora: A história... continuamos amanhã! 
Marcelo: Oh!... Não. Quero contar agora...326 

Não contas a história? 

Eis-nos de manhã à porta do Jardim de Infância. Algumas crianças já 

estavam na sala e outras iam chegando integrando-se na roda. Cantaram, 

saudaram-se. A educadora ia ouvindo as novidades que as crianças traziam. 

Diz a Titã para a educadora: Não contas a história? 
Educadora: Ah... quem se lembra da história de ontem? 

As crianças interagindo reconstruíram sem qualquer dificuldade e com 

pormenor, toda a história que tinham ouvido, no dia anterior. 

(...) 

Educadora: E o que aconteceu depois? 
Titã: O rei comprou a casa. 
(...) 

Educadora: Então, quando veio a República; o Rei já não mandava; quem 
mandava era o Presidente da República. Aquela casa ficou vazia outra vez. 
Depois puseram-se a pensar... [A educadora muda o tom de voz e mostra a 
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fotografia da frontaria do Museu Soares dos Reis]: Assim uma casa muito 
grande. Vocês tem assim uma casa tão grande? 
Lino: Eu tenho. 
Bé: Eu tenho... eu tenho uma casa muito grande! 
Educadora: Assim uma casa como esta?... [continuando a evidenciar a 
fotografia da fachada do Museu Soares dos Reis e com algum suspense na 

voz] 
Bé [sorridente]: Sim... 
Educadora: Pois ÓL. Então a tua casa parece um palácio!... Se calhar tu és 
alguma rainha ou princesa!... És princesa ou rainha?!... 
Bé [com um ar reflectido e pausadamente]: Sou princesa! 

(...) 

Educadora: Então a casa ficou vazia. O Presidente viu a casa vazia e disse: -
AH... Esta casa está vazia... O que é que vocês acham, o que ele diria quando 

viu a casa vazia? 
Lino: Temos que arranjar a casa. 
Educadora; Ó Lino muito bem pensado. Vamos arranjar esta casa. Uma casa 
tão grande tão importante e tem uma história tão grande... 
Titã: Ele disse também: vamos pintá-la, vamos arranjar o chão, as paredes... 
Marcelo: ...arranjar o tecto, arranjar as janelas (...) as portas...327 

As crianças entusiasmadas fazem-se participantes na história, usam o seu 

potencial imaginativo e mencionam um conjunto de elementos que deveriam ser 

arranjados naquela casa. Casa que já sabiam que viriam a visitar; quanto mais 

arranjada estivesse mais bonita seria; mais valeria a pena visitar. Durante a narrativa 

observámos que algumas crianças se identificam com o maravilhoso, assumindo o 

papel de princesa como a Bé, enquanto outros procuram estabelecer a diferença 

entre o real e o imaginário, como o caso de Titã. Ao não incluir os brinquedos nos 

haveres do rei, ele não seria criança como elas, separa o mundo dos adultos do seu 

através dos objectos que cada qual usa. 

327 Notas de campo de 25 de Fevereiro de 2003. 

Capítulo III - "Eu quero ver de novo quase tudo!" - Os resultados e soa análise 



NO LABIRINTO DA INFÂNCIA: os museus e a construção cultural das crianças 138 

Educadora: E porque é que vocês acham que ele ia arranjar a casa tão 
bonita? Para quê? 
Lino: Para ele viveria. 
Educadora: Para o Presidente da República viveria, seria para isso? 
Titã: Não! 
Gabi: Era para pôr lá as coisas da República. 

Era para pôr lá as coisas da República. 

Educadora: Esta casa é tão importante... Então o que é que acham que 
puseram lá nesta casa? 
Gabi: Jóias... 
Lino: Jóias e dinheiro... 
Tânia: Brincos... dinheiro... 
Vânia: Brinquedos... 
Denise: Pentes das rainhas... Jóias... 
Titã: Anéis... sapatinhos de cristal... 
Bé: .. .coisas importantes. 
Educadora: Esta casa é para guardar coisas importantes. 
Toni: Brindes... bolas... 
Gabi: Fitas... 
Titã: E também guarda jóias de brilhantes... 
Educadora: Jóias raras. O que serão jóias raras? O que serão coisas raras? 
Toni: Os dinossauros são raros! 
Titã: Coisas antigas... 
Lino: Coisas antigas! 
Educadora: Coisas antigas. Antigas coisas que já não aparecem em todo o 
lado. Pois não?26 

As crianças relacionam as coisas importantes com os adereços das rainhas, 

das princesas com o que elas estão habituadas a ver nos livros de histórias, nos 

filmes e que a narrativa da educadora sugere. 

Lino: Ó professora nós temos que comprar calcas novas, porque estas 
[as que trazia vestidas! iá são antigas. 
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Educadora: Tens razão. Mas a casa onde se guardam 

coisas antigas chama-se... 

Titã: Museu! 

(...) 

Educadora: Então nesta casa grande, neste Museu guardam-se... 

Toni: .. .lá as peças que depois nós vamos ver! São peças muito... 

Titã: ...antigas. 
Educadora: Antigas! Vai dizer a nossa Tânia o que quer dizer peças antigas. 

O que é que tu achas? 

Tânia: Quer dizer... são peças muito antigas! 

Educadora: Pois, mas o que quer dizer a palavra antiga? 

Titã: É uma adivinha? 

Educadora: É como uma adivinha, é parecido com uma adivinha..329. 

O que é que tu achas que quer dizer antigo? 

Tânia [depois de pensar um pouco]: È as coisas um bocadinho velhas. 

Educadora: Muito bem... merece palmas. São as coisas que já vivem há 

muito, muitos, muitos... 

Marcelo: ...anos. 

Educadora: E se as coisas antigas forem pratos. O que deve ter acontecido 

aos outros irmãozinhos daqueles pratos? [a educadora apontou para um 

desdobrável com imagens de algumas loiças expostas no Museu Soares dos 

Reis]. 

Titã: Partiram-se... 

Educadora: Então como eles são muito valiosos, porque são peças únicas, o 

que é que a gente faz? Temos que as guardar para elas não se... 

Titã: ...partirem... 

Gabi: ...estragarem330. 

Através da participação na narrativa as crianças vão associando a guarda de 

objectos velhos, antigos, raros, jóias, à casa grande que é o museu. E ao mesmo 

tempo associam e diferenciam com o que conhecem do seu quotidiano, desde as 

329 Sprinthall, op. cit., 1993, p. 242, reportando-se a Bruner, escreve: Os professores podem proporcionar as 
condições sob as quais a aprendizagem pela descoberta é alimentada e se desenvolve. Uma das formas de o 
conseguir é levar os alunos a adivinhar as respostas e explicar-lhes que estëo a adivinhar. 

330 Notas de campo de 25 de Fevereiro de 2003. 

Capitulo III - "Eu quero ver de novo quase tudo!" - Os resultados e sua análise 



10 LABIRINTO DA INFÂNCIA: os museus e a construção cultural das crianças 140 

calças já gastas, às coisas que se partem, ao que se guarda. Como iriam usar todas 

estas noções no museu? 

1.3. A visita 

1.3.1. Dentro da "Sala das Jóias" 

As crianças atravessaram diferentes salas do museu manifestando interesse 

pelos móveis e principalmente pelos instrumentos musicais. Pareciam já cansadas 

quando por fim entram na salinha das jóias. É uma sala pequena, obscurecida, onde 

pequenos focos incidem e tiram partido do brilho das jóias. Muito admiradas as 

crianças aproximam-se das vitrines e uma onda de excitação invade-as. 

Tânia: Que lindos [anéis], são grandes... têm brilhantes... olha, a minha mãe 

tem um igual a este! 
Marcelo: Olha... olha... olha este ... 
Titã [para Tânia]: Vem ver um colar. Olha um colar. A minha mãe também tem 
um assim com aquilo. 
Educadora: Será que a tua mãe tem uma coisa igual? 
Marcelo: Ó professora anda ver uma coisa. 
Titã: Olha aqui uma pulseira! Que bonito!... 
Lila: Que grossa! Ah... [coloca a mão à frente da boca aberta] 
Educadora: O que será aquilo? [apontando para um corpete bordado] 
Tânia: É para enfeitar. 
Titã: É para pôr à frente. 
2a investigadora: É um corpete, era para as rainhas. 
Marcelo: Isto tudo é bonito. 
Titã [para Bé]: Era das rainhas. 
Bé: Ah!... [fixando o olhar no corpete] 
Tânia: Olha, aqui tem brincos! Ó Titã anda ver! [A Titã dirigiu-se para a vitrine 
para observar os brincos que a Tânia lhe chamara a atenção]. 
Titã: Oh... que lindos... têm brilhantes!...™ 
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(...) 

Todas ficaram encantadas com as jóias. Não conheciam palavras suficientes 

para as descrever. Reforçavam as suas opiniões orais com gestos, com expressões 

faciais, com atitudes corporais e com um grande número de interjeições. 

Conversavam e apontavam para as jóias. Baixinho teciam comentários mas 

impossibilitando, desse modo, os nossos registos. 

As crianças em frente das vitrines, interagiram de uma forma entusiástica; 

animadas e admiradas percorriam, com os seus olhos, vitrine por vitrine, as jóias que 

estas continham, fixando-as atentamente. Chamavam a atenção dos adultos para 

alguns pormenores, faziam muitas perguntas e entre elas persistia uma curiosidade 

genuína e uma permanente vontade de mostrar e transmitir o que iam descobrindo. 

Compararam algumas jóias com as dos seus familiares, de um modo 

especial, aquelas que por qualquer motivo eram similares à da mãe, da avó e até de 

outras pessoas conhecidas. Com grande curiosidade e vontade de conhecer 

perguntavam o nome de jóias que desconheciam e, algumas, para que serviam. 

O Toni, a dada altura, virando-se para nós disse: - Olha ali um anel, tem uma 

bandeira! Respondemo-lhe ser a bandeira de Portugal. Ele atentamente respondeu-

nos: - Não! É do Porto. Apesar de muito pequenas, as pedras formavam um escudo 

a azul e branco o que o induziu, correctamente, a não aceitar a nossa opinião, 

revelando conhecer as cores da nossa bandeira actual. Igualmente nos fez reflectir 

que dificilmente poderia conhecer as cores da monarquia e que a nossa resposta lhe 

parecera um disparate. 
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Gostei mais...foi da coroa! 

Após a visita ao museu, as crianças, já no jardim-de-infância, falaram de 

objectos que viram e gostaram. Nas suas interacções continuaram a manifestar 

interesse e gosto pelas jóias: 

Denise: Eu gostei mais das jóias de lá de dentro. 
Tânia: Eu também gostei. 
Lila: Eu quero falar. Eu gostei mais das jóias, gostei de ver aquilo que se põe 
ao peito, [referia-se ao corpete bordado a ouro e pedras preciosas] 
Tânia: Eu gostei mais foi da coroa... [referia-se à tiara] 
Lila: Eu gostei muito dos anéis... 
Bé: Eu gostei das jóias!332 

E por diversas vezes isto aconteceu, sendo evidente que a visita à Sala das 

Jóias se tornara uma referência inesquecível, apesar de não ser a temática que a 

educadora elegera para a visita. 

1.3.2. No corredor dos vidros 

O Vasco já tinha saído da Sala das Jóias e ido espreitar no corredor ao lado. 

Voltou para trás e virando-se para o Lino disse alto: 

- Estão ali copos! 
Lino: Aonde? 
Vasco: Ali... anda ver.333 

Foram espreitar à sala do lado e o gesto serviu de mote para serem seguidos 

por outros colegas. A Tânia foi uma das primeiras. 

Tânia: São copos grandes! 
Vasco: Tem aqui um pequenino. 
Lino: São de vidro. 

332 Notas de campo de 26 de Março de 2003, de tarde. 
333 Notas de campo de 20 de Março de 2003. 
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Vasco: £ partem todos. 
Lino: Não são de plástico! 
Gabi: Têm pés altos... são bonitos... 
Titã: Que giros... olha ali um gordo... 
Toni: Olha... são diferentes... são assim! [desenhando no ar uma curva] 
Lino: O meu... de casa não é assim!33* 

Esta observação do Lino remete-nos para as Notas de Campo de um mês 

antes, recolhidas no jardim-de-infância. Numa dessas pequenas reuniões em que as 

crianças discutiam os materiais de que eram feitos certos objectos e aqueles que 

pelas suas características poderiam partir, o Lino fez referência ao seu copo e disse: 

- Eu tenho um copo que é azul e não parte. Quando o deixo cair ao chão, ele 

não parte. 
Educadora: Então ele não é de vidro. De que será o teu copo? 
O Lino não soube responder mas a Tânia mostrou que sabia e disse: 
- £ efe plástico335 

Entre estes dois momentos de observação mediou um mês tempo suficiente 

para concluirmos que o Lino assimilou e estruturou a informação contextualizada 

que ouvira da Tânia um mês antes. Face à observação do Vasco "e partem todos" 

prontamente revelou este seu [novo] conhecimento afirmando "não são de 

plástico"336 

334 Notas de campo de 20 de Março de 2003. 
335 Notas de campo de 25 de Fevereiro de 2003. 
336 A 19 de Março de 2003, Dia do Pai, cada criança desta sala ofereceu, ao seu pai, um copo de vidro com pé, 

pintado por si. Esta actividade permitiu o contacto directo com o vidro e o desenvolvimento de atitudes no seu 
manuseamento, dadas as suas propriedades (nota de campo). 
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1.3.3. Construindo a curiosidade pelas "louças"... 

É um homem!... é como uma caneca... 

Lino [apontando para uma vitrine de canecas exclama em voz alta]: É um 

homem!... é como uma caneca!... [caneca antropomórfica] 

O Vasco, um pouco afastado do grupo, observa atentamente, comenta 

baixinho e por vezes sorri enquanto observa. 

Vasco: Olha aquele homem!... 

2a investigadora: Ah!... Aquele homem? 

Vasco: Hum, hum... 

O Vasco vai observando. Não desvia os olhos das peças, mesmo que falem 

para ele; prefere apreciar os objectos sozinho. 

Vasco [para 2a investigadora]: Eu gosto deste prato aqui à beira... 

2a investigadora: Gostas desta taça, é? Para que servirá esta taça? 

Vasco [sorrindo]: "Pa" atirar ao ar! 

2a investigadora: Oh... Não. 

Vasco: "Pa"partir... 

O Vasco continua a sorrir fixando as peças coloridas. De repente olha para o 

lado e em voz alta diz: - Olha um tacho!... Êeee... Este é "uma granda" 

tacho!... 

2a investigadora: É uma terrina.337 

O contado com as vitrines com porcelanas e faianças prende-lhes a atenção 

e as primeiras peças a serem notadas são as zoomórficas. Os chamamentos dos 

pares, as boquitas entreabertas, a descoberta de animais, manifestam a estranheza 

e o interesse que sentem. Algumas, perante as mais estranhas, verbalizam o desejo 

de as destruir para as tentar perceber, como o Vasco que gostaria de as "atirar ao 

are "partir". 

337 Notas de campo de 20 de Março de 2003. 
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Mas voltemos um pouco atrás para conhecer em que consistiu a preparação 

das crianças para a realização desta visita ao Museu Soares dos Reis. Esse 

conhecimento permite interpretar melhor as suas reacções 

Como já tivemos a oportunidade de referir, esta investigação foi 

atempadamente articulada com a educadora. 

Assim, as crianças na sala do jardim-de-infância tiveram à sua disposição 

espaços e momentos onde puderam expressar-se através da pintura, do desenho, 

da modelação do barro e de outros materiais maleáveis, da construção com 

materiais recuperados e da utilização frequente de jogos de exploração 

tridimensional. Construíram, assim, o que entenderam segundo o ritmo de cada 

uma, o seu gosto pessoal e a sua criatividade. 

Numa das actividades de modelação com barro e com pasta de serrim, as 

crianças, para além de modelarem frutos, associados à alimentação, modelaram 

também utensílios como chávenas, pires, pratos, copos, terrinas e canecas. 

A Denise, sentada à mesa, entusiasmada com o seu pedacinho de barro, 

tentou várias vezes dar-lhe forma. Apesar de o amassar, de o espalmar, de o premir 

e de o contornar com os deditos, depressa concluiu que não conseguia fazer nada 

dele e disse: - Não consigo!...336 

Tânia [choramingando]: A minha não dà... Está sempre a partir-se... Oh... 
Fogo... "tou" quase... e ela está sempre a partir-se!... Ui outra vez!... Parte 
todo. 
Educadora: Põe-lhe mais um bocadinho e água. 
A Tânia seguiu a sugestão da educadora. Voltou a amassá-lo e a dar-lhe 
forma: - Ah!... Já não parte!... 
Gabi solidária com a Denise, diz: Ó Denise faz como eu. Vê como eu faço!... 

338 Notas de campo de 15 de Fevereiro de 2003. 
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Denise: Eu não consigo fazer! 
Marcelo: A minha não dá nada... 
Tânia [para Júlia339]: O que " tás" a fazer? O que é que" tás" aí a fazer? 
Júlia: O que é que te parece isto? [mostra-lhe a chávena, já quase feita] 
Denise: É uma canequinha. Ó Júlia, Júlia posso pôr aqui uma pecinha no teu 
copo? Ó Júlia a tua não tem assim a pecinha [asa] para segurar o copo. 
Júlia: Eu depois vou pôr a asinha está bem? 
Denise: Eu ponho. Eu sei... eu já tenho, já fiz, tenho aqui! 
E a Denise abriu a mãozita e mostrou um rolinho que já tinha preparado. 
Júlia: Ó Denise faz assim... [premiu o barro para unir a asa] 
Denise [muito feliz]: Está muito gira esta canequinha!... 
Júlia: Pronto! Já está a canequinha pronta. 
Denise: Vês? Esta é a canequinha que nós fizemos.340 

O ambiente, em que toda esta actividade se desenvolveu, permitiu à Denise 

apropriar-se e sentir que a chávena também era sua, já que nela participara. 

Nas interacções posteriores sempre que mencionava a chávena dizia: a 

chávena que eu fíz341. Este ambiente lúdico, de à-vontade e de alegria permitiu à 

Denise apropriar-se do objecto e atribuir-lhe a sua própria significação. Contribuíram 

para isto os materiais que se encontravam na sala, o espaço onde cada criança 

pôde expressar-se de forma criativa e principalmente o jogo, a alegria e o 

entusiasmo que fez despontar a solidariedade entre as crianças e a vontade de 

cooperarem e de partilharem as suas pequenas obras. Durante muitos dias foram 

criando e produzindo pequenas pecinhas originais, que secavam e guardavam com 

muito carinho. Estas formas de arte, segundo Spodek, "devem ser valorizadas nas 

escolas como uma forma de usar os sentimentos, a sensibilidade e a compreensão 

339 A Júlia é auxiliar da acção educativa. 
340 Notas de campo de 15 de Fevereiro de 2003. 
341 Notas de campo de 24 de Fevereiro de 2003. 
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de aspectos vitais."342. As construções bi e tridimensionais, ampliam nas crianças "o 

seu modo de compreender o mundo de uma forma que não seria possível através 

das ciências ou da descrição verbal convencional. As artes expressam uma forma 

de conhecer o mundo que é pessoal, mas que pode ser compartilhada com os 

outros"343. 

O que será que os museus guardam mais? 

A educadora pegando numa dessas pecinhas admira-a e pergunta: - O que 

será que os museus guardam mais? 

Tânia: Copos! 
Toni: Pratos! 
Titã: Terrinas! 
Vânia: Canecas! 
Gabi: Jarra! 
Bé: Chávenas! 
Tânia: Um azeiteiro! 
Educadora: Tem outro nome, é um galheteiro... o azeite e o vinagre andam 
de mãos dadas344. 

Para que as crianças aprendessem o nome galheteiro, a Educadora, através 

duma actividade lúdica, simulou com três crianças um galheteiro: uma fez de 

suporte, outra fez de galheta do vinagre e a outra fez de galheta do azeite; o suporte 

teria de abraçar o vinagre e o azeite. Depois deste primeiro conjunto, que brincaram 

e dialogaram com a educadora a fazê-los recordar para que serviam enquanto 

azeite e vinagre, formaram-se espontaneamente outros grupos, imitando o primeiro 

"galheteiro". Todos aproveitaram para brincar/jogar com esta situação original, 

342 Spodek, op. cit., 1998, p. 352. 
343 Ibidem. 
344 Notas de campo de 24 de Fevereiro de 2003. 

Capítulo 111 - "Eu quero ver de novo quase tudo!" - Os resultados e sua análise 



NO LABIRINTO DA !NFÃNC!A: os museus e a construção cultura! das crianças 148 

tecendo comentários jocosos. Este simples jogo foi aproveitado pela educadora para 

recordar a importância do tempero nos alimentos e paralelamente a importância da 

existência de peças tão originais e estranhas como os galheteiros. 

No dia seguinte a educadora prossegue: Aquela casa guarda coisas com 

muitos anos. Se as coisas com muitos anos não fossem guardadas o que 

lhes acontecia? 

Titã: As coisas estragavam-se! 

Gabi: Guardam-se lá casacos antigos, mesas antigas... 

(...) 

Educadora: Então querem saber o que está lá guardado nesse museu? 

Nesse museu não há lá roupas antigas, mas há outros museus que guardam 

roupas. Este Museu tem lá coisas guardadas que não há em parte nenhuma. 

Eu a Cátia, acham que existo em mais algum lado? 

Gabi: Não. Ês tu. 

Lino: E sim. Eu às vezes estou na nossa casa. Mas às vezes estou na casa 

da minha avó. 

Educadora: Mas existe alguém igual a ti? 

Lino: Não! 

Educadora: No museu existem peças guardadas que não existem noutro 

sítio. São peças únicas. Houve outras peças, mas partiram-se. Só ficou uma 

peça e por isso tem de ser guardada. 

Tânia: Mas é a única verdadeira! 

Educadora: Sabem quem fez essas peças? 

Toni: Os trabalhadores. 

Bé: Há as pecas e são únicas e não se podem perder. 

Educadora: Estão guardadas numa sala. Isto que está aqui o que é? 

Tânia: Um quadro [era um quadro feito com lixa com um desenho de uma 

criança, para explorarem as texturas] 

Educadora: Lá no Museu há uma sala para os quadros, outra sala para as 

louças, outra sala para as pinturas. Não juntaram fucto.345 

345 Notas de campo de 25 de Fevereiro de 2003. 
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Estou a fazer uma peça única!... Eu vou fazer uma caneca gigante! 

Denise: Eu vou fazer outra igual. Aquela eu já fiz há muito tempo com a 
Júlia346. Agora eu vou fazer uma sozinha. 
Tânia [para Denise]: Isso não é uma peça única!... Não é uma peça única! Eu 
é que estou a fazer uma peça única.M7 

Denise: Ah... nós vamos ver quando formos /á/...348 

Gabi [para a educadora]: Estás a fazer uma cestinha? 
Educadora: Que te parece? 
Gabi: Diz lá... É um boneco? 
Educadora: Nem sei. É única. Vai ser uma peça única! 
Titã: Ó professora posso ir buscar uma canequinha para fazer igual? 
Educadora: Vê lá se elas já estão secas. Se a trouxeres para aqui... 

A Titã deslocou-se até à prateleira onde as pecinhas estavam a secar; olhou 

atentamente, voltou para o lugar, pegou num pedaço de barro e começou a modelar. 

Denise: Anda lá Titã. Essa [peça] vai ser grande demais. 
Titã: Eu vou fazer uma caneca gigante...M9 

Educadora [para Titã]: Estás a fazer uma caneca gigante? 
Titã: É, estou a fazer coisas gigantes.350 

Este grupo ao modelar interagia e questionava-se sobre o que fazia. 

Paralelamente a educadora, de vez em quando, relembrava "coisas" que as crianças 

tinham vindo a desenvolver desde Outubro, provocando melhorias no nível do 

conteúdo das interacções. À duvida se não serão as crianças novas de mais para 

estarem constantemente a relembrarem o passado, Vasconcelos afirma: "o papel da 

educadora "é estimular essas recordações, não deixar que as crianças se 

346 A Denise referia-se há chávena que tinha feito com a Júlia a 15 de Fevereiro de 2003. 
347 Face à afirmação da Denise "vou fazer outra igual", a Tânia tenta transmitir-lhe que fazer igual, portanto 

copiar a já existente, lhe retirará o estatuto de peça única. Trata-se de uma opinião que poderemos classificar 
de sincrética, caracteristicamente infantil. 

348 A Denise ao dizer "nós vamos ver quando formos lá" referia-se à visita que iriam fazer ao Museu Soares dos 
Reis. Pela ênfase colocada na afirmação, aí sim, iriam ver as verdadeiras peças únicas. 

349 Este grupo tinha ouvido recentemente uma história onde um gigante comia e bebia por peças gigantes. 
350 Notas de campo de 25 de Fevereiro de 2003. 
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esqueçam. Ao fazê-lo a educadora está a construir um futuro, não a olhar apenas 

para o passado. Está a alimentar a memória das crianças, para que todas elas 

possam sonhar com um Jardim de Infância novo e ainda mais bonito"351. Também 

nas duas I/O constatámos ser esse o comportamento das educadoras. As 

actividades tinham continuidade; as decisões eram encontradas em conjunto; as 

crianças participavam activamente. 

Eu quero fazer um prato para pintar 

Gabi: Eu quero fazer um prato para pintar. 
Denise: Eu também. 
Vão-se ouvindo vozes: Eu também, eu também, eu também... Eu quero fazer 
um "pato" para pintar. 
Educadora [para Denise]: Então, tu queres fazer um quê? Queres fazer um 
pato para nadar ou um prato para comer? 
Gabi: Eu vou fazer um prato. 
Denise: Um "pato"para pintar!... Não!... Um prato para comer! 
Educadora [para Titã]: Etuo que queres fazer? 
Titã: Eu quero fazer um prato para comer, um garfo, uma faca e uma colher. 
Educadora: Vamos ver se podemos fazer isso tudo. 
Marcelo: Eu quero.... 
Bé: Eu quero fazer uma gata! 
Vânia. "Sape gato lambareiro tira a mão do açucareiro, tira a mão tira o pé do 
açúcar do café". 
Marcelo: Eu quero fazer um carro. 
Educadora: E será que a gente pode pôr as rodas a andar? 
Vasco: Não! 
Educadora: Ele é que sabe. 
Marcelo: Eu é que sei! Mudei de ideias. Vou fazer um dinossauro.3S2 

351 Vasconcelos, Teresa, op. cit., 1997, p.190. 
352 Notas de campo de 14 de Janeiro de 2003. 
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Mudar de ideias é fácil para quem detém essa liberdade. Para o Marcelo, a 

mudança só surge possível, quando se apropria da autorização implícita na frase 

afirmativa da educadora, quando esta interage com o seu colega Vasco. Nesta 

sequência está bem patente a forma como as crianças e a educadora vão 

construindo interacções. 

A educadora, antes de visitarem o museu e aproveitando a temática 

integradora da alimentação, proporcionou às crianças contactos com materiais 

modeláveis, a partir dos quais as crianças puderam realizar diversos artefactos. 

No dizer de Gardner, as crianças desta faixa etária, tal como os artistas 

adultos, estão dispostos e até mesmo ávidos para explorar o seu meio, para 

experimentar alternativas diversas, para permitir que processos inconscientes 

associados ao brincar os influenciem353. Assim, as crianças, através da 

experimentação lúdica foram adquirindo e assimilando vocabulário específico e 

saberes associados às artes. Spodek, comentando uma obra de Fowler de 1989, 

diz-nos que "as artes como as ciências, são sistemas simbólicos que comunicam 

significados a respeito do mundo.(...) A arte [como outras expressões] pode servir 

como veículo para a expressão criativa e promover a individualidade e a 

criatividade"354. 

Desenvolvendo habilidades envolvidas no manuseamento do barro e 

materiais similares, as crianças de Castelinhos preocupavam-se em conservar as 

suas "obras", produzidas espontaneamente. O que lhes permitiu, aquando da visita 

Gardner, Howard, Arte, mente e cérebro: uma abordagem cognitiva da criatividade, Porto Alegre, ArtMed 
Editora, 1999, p. 95. 

Spodek, op. cit., 1998, p. 352. 
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ao museu, identificarem e preocuparem-se criticamente com os objectos expostos, 

distinguindo-os das suas pequenas obras realizadas no jardim de infância. 

Estas actividades envolveram as crianças, não apenas nos contactos com os 

materiais, mas também em processos cognitivos, desenvolvendo a capacidade de 

atenção, de memória, a psicomotricidade, a motricidade fina e ampla, bem como o 

gosto individual e a capacidade de comparar e criticar os seus trabalhos e os dos 

outros. 

Silva lembra-nos que este processo de trabalho elaborativo é "entremeado de 

componentes afectivos"355 os quais envolvem a pessoa de tal modo que a leva a 

expressar os seus sentimentos. 

No dizer de Sternberg "o domínio afectivo envolve a capacidade criativa para 

extrapolar a informação original e ideias imaginativas. A combinação do domínio 

afectivo e cognitivo pode construir uma maior e mais completa compreensão do 

meio"356. 

E se as coisas antigas fossem pratos? 

Educadora: Se as coisas antigas forem pratos, o que é que deve ter 
acontecido aos outros irmãozinhos? [daqueles pratos] 
Gabi: Partiram-se! 
Educadora: E como eles são muito valiosos, porque são peças únicas, o que 
é que a gente deve fazer? Temos de os guardar para eles não se... 
Titã: ...partirem... 
Gabi: ...estragarem... 
Educadora: E se for uma canequinha, pode acontecer o mesmo? 
Denise e Titã: Pode. 

355 Silva, Sílvia Maria Cintra da, A constituição social do desenho da criança. Campinas, São Paulo, Mercado de 
Letras, 2002, p. 52. 

356 Sternberg, Susan, "The art of participation". Nancy Berry and Susan Mayer (ed.), In "Museum education: 
History, theory, and pratice. The National Art Eduction Association, Reston, Virginia, 1989, p. 155, [nossa 
tradução]. 
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Educadora: E se for um copo de vidro? 
Crianças: Pode! 
Lino: E se for um copo de coisas que não parte? 
Titã: Os plásticos não partem...357 

Estas interacções verbais ajudam as crianças a construírem e a interiorizarem 

em conjunto o significado de alguns conceitos. É através dos diálogos que as 

criança vão criando conjuntamente "uma referência comum"358. 

Bruner e Haste, citados por Vasconcelos, referem que "o significado é criado 

através de uma co-construção em díades e grupos, mas a criança não se limita a 

absorver o conceito geral; deve reformulá-lo primeiro para depois o interiorizar"359. Ao 

enumerar diversos objectos passíveis de se estragarem/partirem, a Educadora leva-

os a reflectir sobre esta propriedade comum, "interrompida" pelo Lino que já detém 

um conhecimento diferente. 

Mas não é só ele o detentor desse conhecimento; a Tânia mais velha, 

imediatamente afirma que o copo que não parte terá de ser de plástico. Lino, mais 

novo, sente que a Tânia ao "adivinhar" lhe roubou a ideia e fica triste. 

1.3.4. As descobertas na "Sala das Louças" 

O Toni descobriu que as peças da Sala das Faianças e Porcelanas estavam 

numeradas. Uma pecinha acrílica com um número impresso, remetia-nos para uma 

listagem colada no vidro de cada vitrine, à altura dos olhos do "adulto médio". 

Toni: Olha o vinte! 
Lino: Eu faço anos num dia vinte... 

357 Nota de campo de 14 de Janeiro de 2003. 
358 Bruner, J.; Haste, H., "Making sense: The child's construction of the world", New York, Routledge, 1990, p. 23, 

In Vasconcelos, op. cit., 1997, p. 144. 
359 Idem, p. 22, in Vasconcelos, op. cit., 1997, p. 144. 

Capítulo III - "Eu quero ver de novo quase tudo!" - Os resultados e sua análise 



NO LABIRINTO DA INFÂNCIA: os museus e a construção cultural das crianças 154 

Toni [para 2a investigadora]: O que é o vinte? 
Lino [para 2a investigadora]: Aquele é um prato... tem on.° 20. 
2a investigadora [apontando para o prato]: Queres ver? Está aqui, olha... 
A 2a investigadora leu a legenda que explicava o n.° 20. O Lino, muito atento, 
ouviu ler e afirmou: O número vinte é um prato. É um prato muito antigo... E 
aqui explica o que é o número vinte. Aqui diz que é um prato muito antigo 
(...) 

Vasco [para 2a investigadora]: Olha, eo14? 
2a investigadora: É um tinteiro. 
Vasco: Um tinteiro!... 
A Denise aproximou-se do Vasco que observava o tinteiro e perguntou: O 
tinteiro é isto? 
Lino [afirma]: Aquelas canetas põem-se naqueles buraquinhos... 
2a investigadora: Isso! Eram penas, que se molhavam na tinta do tinteiro... 
Denise: Ah!... 
Lino: E o 16? O que é o 16? 
2a investigadora: Vamos lá ver o 16. É um castiçal para pôr uma vela. 
Lino: E o 15? 
Vasco [interrompe]: Eo18? 
2a investigadora: É uma terrina!... 
Lino [para Denise]: Este é o 16 para pôr... uma coisa...3eo 

Entretanto o grupo deu conta que os objectos estavam todos numerados. As 

crianças não se cansavam de perguntar aos adultos que as rodeavam, os nomes 

das referidas peças. Dado tratar-se de objectos pouco usuais, muitas vezes os 

adultos tinham de consultar as listas explicativas coladas nas vitrines. Estes gestos 

pareceram agradar muito às crianças, não apenas pela descoberta dos objectos em 

si, mas pelo jogo de dizer números, alguns deles aleatórios, que de uma forma 

mágica se associavam aos objectos que estavam a observar, alguns deles já 

conhecidos e outros não. Tudo isto despoletou e realimentou uma curiosidade 

genuína, associada a um crescente entusiasmo, difícil de contentar e de conter, face 

360 Notas de campo de 20 de Março de 2003. 
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à diversidade, beleza das peças e às características do museu, pouco adaptados às 

crianças desta faixa etária e aos seus comportamentos espontâneos, mas normais. 

Já conhecem os números? 

2a investigadora: Vocês já conhecem os números? 
Lino [feliz]: Eu conheço: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha a outra!... é 
pequenina, tem grandes e pequenas; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Dez 
canecas... 
Marcelo: Olha um prato... 
Guida. Vocês também são capazes de desenhar assim um prato? 
Tânia: Ah... Eu era capaz! 
Marcelo: Eu era... 
Bé: Eu era, mas tinha que ter uma coisa para copiar... 
Tânia: Um prato!... Olha são louças antigas! Ah!... Isto é de deitar chá!... Ah... 
A minha mãe também tem, só que não é igual. Olha... Aquela... é de poro 
leite. Olha.... Aquela é uma terrina grande!...361 

A Tânia, ao observar os objectos expostos, comenta sobre aqueles que 

conhece; vai fazendo comparações com objectos pertencentes aos seus familiares e 

com aqueles que produziu no jardim-de-infância. De vez em quando, desliza a 

mãozita sobre as vitrines que exibem objectos parecidos com os seus, como se 

estivesse a acariciar os objectos reconhecidos, talvez sentindo por eles um certo 

afecto. 

Spodek refere que "a oportunidade de interagir com o ambiente é tão 

importante para as crianças quanto a de observá-lo. Esta interacção pode ser física, 

ao falarem com pessoas ou tocarem coisas, e também pode ser intelectual, um 

processo interno que lhes permite reflectir e (...) comparar experiências recentes 

361 Notas de campo de 20 de Março de 2003. 
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com as outras mais antigas, comparando suas percepções e interacções com as de 

outras pessoas."362 

O Vasco voltou para trás e perguntou à 2a investigadora: Éo18 que está aqui 

numa terrina? 
2a investigadora: 018? Deixa ver. É, o 18 diz que é uma terrina. 

Vasco: Eu gosto dela!... 
2a investigadora: Porque é que gostas dela? 
Vasco: É bonita. 
Tânia: Olha um castiçal!... 
2a investigadora: Não. 
Tânia: "Atão"? 
2a investigadora: È um galheteiro... 
Toni: Galheteiro!... Nós também vimos na sala... Só que é diferente... 

Como já referimos as crianças nas actividades do jardim-de-infância tiveram 

oportunidade de fazer dramaticamente simulações de galheteiros e contactarem 

com imagens. A Bé, numa das suas modelagens, projectou fazer um galheteiro, 

embora o não tivesse concluído. 

Segundo Bateson "as crianças não aprendem tanto com os papéis que 

desempenham mas mais, e sobretudo, através do processo de os inventar e 

construir"363. Ele afirma que a contribuição da actividade lúdica reside mais no 

processo do que no próprio conteúdo.364 

Parece um prato grande... Venham ver!... Que grande terrina!... 

Titã [olhando para uma prateleira da parte superior da vitrine]: E aquilo o que 
é? Eu não consigo ver[pôs-se em bicos de pés] Aquilo o que é? 
Tânia: Ah!... parece um prato grande!... 

362 Spodek , op. cit., 1998, p. 354. 
363 Bateson, G., "A theory of play and fantasy", Psychiatric Research Reports, 2,1955; 1956, pp. 39-51 in 

Pessanha, Ana Maria, op. cit., 2002, p. 31. 
364 Pessanha, Ana Maria, op. cit., 2002, p.31. 
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2a investigadora: Sabes é uma espécie de bacia. 

Após esta referência, o grupo fez silêncio e ficou a observar a bacia. Do outro 

lado da sala, noutra vitrine, grita o Vasco fascinado pela beleza de uma peça: - E 

que grande terrina!.... venham ver!... Que grande.... Eu não podia com ela. É 

grande... 

Lino [de imediato correu para ver a grande terrina e canta]: 

É uma terrina, é uma terrina! 
Vasco: Eu não podia com ela!... Ê gigante... 
Marcelo [correspondendo também ao apelo do Vasco, admirado grita]: É 

grande! 
2a investigadora: Tem aqui muitas terrinas. 
Lino: Os senhores fizeram muitas terrinas!... 
2a investigadora [para Vasco]: Já reparaste nesta terrina? É muito diferente, 
nãoé? 
Vasco: É. Tirava-se o pau e aquilo caia logo... 
O grupo deixou de observar a bacia para ir ver a terrina a que o Vasco 
chamara tanto à atenção dos colegas e dos adultos. 
2a investigadora: Aquilo é a colher da terrina.... para tirar o que lá estiver 
dentro. 
Denise: Eu não consigo ver! 
Bé: Eu também não. 
Lila: Olha lá... lá em cima... Eu quero ver!... [põe-se em bico de pés] É uma 
terrina!... Tem uma colher... 
Vasco: Ó professora anda ver. Olha! "Tá" ali uma terrina! Anda ver 
professora. É uma terrina com uma colher. 
Tânia: Olha! Tem ali uma terrina e ali tem outra. 
Lino: Também já achei outra... 
Titã: Ali há outras! 
Tânia: Descobri aqui uma grande! ...Eu não consigo ver... Ó professora olha 
ali um terrina mais "pequina"!...36S 

365 Notas de campo de 20 de Março de 2003. 
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De súbito as crianças, muito entusiasmadas partiram para a descoberta das 

terrinas explorando todas as vitrines. O Vasco apressadamente deslocou-se da 

vitrine que exibe a terrina "grande", foi junto da Educadora, que estava a observar 

outra vitrine com um pequeno grupo e disse em voz alta: 

Tem ali uma terrina que tem um metro e meio! Anda ver!... 
Anda ver!... Anda ver!... Tem um metro e meio!..366 

A educadora, acedendo ao pedido, foi com as restantes crianças, atrás do 

Vasco para verem a terrina de "um metro e meio". - Olha ali! - diz o Vasco para a 

Educadora, apontando com o dedo. As crianças ficaram boquiabertas; por 

momentos fez-se silêncio absoluto; de facto era uma terrina bem maior que as 

outras; depois ouviram-se umas vozitas: Que linda!... Que gira!... É mesmo linda!... É 

grande!... É enorme!... 

Uma adivinha a descobrir 

A observação das terrinas remete-nos para uma situação vivida no jardim-de-

infância. Numa das manhãs em que decorria a nossa observação, o Marcelo disse 

que queria fazer um dinossauro com pasta de serrim; a educadora aproveitou e 

perguntou às crianças: 

- Vocês sabem quando é que viveram os dinossauros? Há muito tempo ou há 
pouco tempo? 
Lila: Há muito... 
Educadora: Há muitos, muitos, muitos, muitos anos! 
(...) 

Marcelo: Eu, (...) sei a história toda...367 

Educadora [expressivamente]: Então, os dinossauros são muito antigos. 
Existiram há muitos anos... Olhem, eu tenho aqui umas coisas que também 

366 Notas de campo de 20 de Março de 2003. 
367 Notas de campo de 14 de Janeiro de 2003. 
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são de há muitos anos, existiram também há muito, muitos anos, estas 

coisas. Ora vamos ver... 

As crianças expectantes esperaram pela coisa antiga que a educadora foi 

buscar à sua mesa. A educadora traz consigo um desdobrável com cinco peças de 

louça desenhadas, facultado pelos Serviços Educativos do Museu Soares dos 

Reis368. 

Educadora [evidenciando o desdobrável]: O que vos parece estes desenhos? 

Marcelo: Uma "chávenia"! 

Educadora: Isto parece-te uma chávena? 

Titã: Não. Um vaso. 

Lino: Uma panela. 

Educadora: Este objecto, então o que será? Eu acho que este objecto tem 

uma colher e umas asas para as pessoas lhe pegarem. Se calhar este 

objecto é de pôr dentro uma coisa de comer e depois distribuir para os pratos, 

para as pessoas comerem. 

Lila: É uma malga... 

Marcelo: Sopa... 

Educadora: E onde se põe a sopa, como é que se chama? Que não é panela 

e põe-se a sopa? 

Denise: É tacho. É uma panela. 

Toni: Tacho. E um prato 

Educadora: Então, uma adivinha. Não é tacho, não é panela, mas põe-se a 

sopa dentro dela? 

As crianças entram no jogo da descoberta. Para descobrir o nome da peça 

tentam mencionar nomes de utensílios conhecidos ligados à cozinha: 

Marcelo: Éuma... ai é uma... uma tampa... 

Educadora: É de servir a sopa à mesa. 

Marcelo: Isso, issoé, é... é panela... Ésopa.369 

368 Desenhos de Louça feitos por Inês Ferreira, do Museu Nacional de Soares dos Reis. 
369 Notas de campo de 14 de Janeiro de 2003. 
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O Marcelo estava ansioso por saber o nome do objecto. Ele sabia da sua 

função mas escapava-lhe o verdadeiro nome. 

Marcelo: Éeee..., "Te, T, te"... [De repente grita]: Já sei... é... [mas nada diz] 
Educadora: Vamos perguntar em casa à mãe? Então, ouçam o que eu vou 
dizer: Qual é o objecto que não é tacho nem panela e que pode levar sopinha 

dentro dela. Ainda mais, não comemos dela. 
Lino: É... Já sei meu... É couves. 
Educadora: Não, a sopa é que é feita de couves. 
As crianças estão curiosas e pedem à educadora que diga o nome do 
objecto. 
Marcelo: Anda lá...diz... 
Educadora: Não digo... 
Titã: É o tremo, um terreno 
Educadora: Olhem uma palavra para adivinhar. 
Tremo, terreno. Qual é a palavra? 
Titã: Terreno. 
Educadora: Terreno é terra... Não. Terrim, terrim, terrim... 
Quase que adivinhas. Mas eu não digo. Começa por um T" 
Marcelo: Anda lá... diz... [impaciente] 
Educadora: Não digo, é uma adivinha, vocês puxem pela cabecinha. 
Marcelo: Oh... [faz beicinho] 
Educadora: A vossa mãe, quando põe a sopa na mesa, onde leva a sopa? 
Titã: Numa panela. 
Tânia: A minha mãe leva a sopa dentro do tacho... 
Marcelo: Trrim, trrim, trrim... [muito pensativo e cantarolando] 
Lino: Rai, rei, rei... [irrequieto e cantarolando] 
Marcelo: A minha mãe leva num tacho. 
Educadora: Ó Lino, vai perguntar já à tua mãe onde é que se leva a sopa 
para a mesa, sem ser num tacho. 
O Lino levantou-se rapidamente, muito contente saiu a correr e foi perguntar à 
mãe, que é professora nesta escola. 
(...) 

O Lino chegou à sala com a resposta da mãe e disse: "Terrino".370 

370 Notas de campo de 14 de Janeiro de 2003. 
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Educadora: Como é? 
Lino: Terrina... [a mãe do Lino entrou com ele para a sala, observando o que 
estavam a fazer] 
Educadora: Ouviram? Como é? 
Crianças: Terrina! 
Educadora: Terrina. Assim já ficámos a saber hoje! Ejá não sabemos só 
amanhã. Qual é o objecto que está ali desenhado?3™ 
Todas as crianças apontam para a terrina desenhada. 
(...) 

Desta forma a palavra terrina, associada ao objecto e à sua função passou a 

fazer parte do dia-a-dia das crianças e da sua cultura. Nas suas brincadeiras, por 

exemplo, quando brincavam ao faz de conta, na área da casinha, as crianças já 

introduziram a terrina, já tiravam dela a sopa e a distribuíam pelos pratos. Como 

afirma Corsaro, as crianças utilizam as representações comuns do seu quotidiano 

para criar episódios interactivos e tentam expandir esses episódios incluindo 

representações baseadas na sua própria experiência. O autor diz ainda que, muitas 

vezes, as crianças falham nestas variações pessoais por falta de elementos de 

contextualização. Ora neste caso estamos perante uma actividade com êxito, uma 

vez que as crianças, tendo explorado no jardim de infância a noção de terrina tem 

dados variados que lhes permite identificá-la no museu e realizar as suas 

brincadeiras. Estes episódios manifestam como as crianças vão (re)produzindo a 

sua cultura no contexto da cultura dos adultos372. 

Notas de campo de 14 de Janeiro de 2003. 

Corsaro, William, "Something Old Something New. The Importance of Prior Ethnography in the Collection and 
Analysis of Audiovisual Data",/n Sociological Methods & Research, vol. II, n.° 2, Novembro de 1982, p. 161. 
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Eu não vejo!... 

Na sala das porcelanas e faianças as crianças não param com as suas 

descobertas. Cada vez que encontram elementos que lhes chamam à atenção, 

interagem uns com outros e com adultos. 

A dada altura um grupo de crianças está a tentar ver as peças, que se 

encontram numa das prateleiras superiores da vitrine. De entre o grupo ouvimos 

uma vozita choramingando: 

- Eu não vejo... eu não vejo nada... "Tá" tudo lá em cima... 
Lino: Aquilo lá [aponta com o dedo] é uma coisa para deitar o vinagre e o 
azeite... 
Denise: Isto é bonito!... Isto é bonito! 
Bé: É... 
Marcelo: Aquilo "patê". Aquilo "patê", [apontando para os objectos que estão 
bem mais altos que o nível das crianças] 
A Vânia tenta olhar para as peças que estão na prateleira superior, diz: São 
bonitos. 
2a investigadora: O que é que tu gostas mais? 
Vânia: Gosto dos patinhos que estão lá em cima... [apontando para a 
prateleira com um ar triste diz]: Eu não vejo muito... eu queria ver!... 
2a investigadora: Ah... os patinhos. Sabes para que serve? 
Vânia: Não. 
2a investigadora: Ê um galheteiro. Queres ver? Queres que eu te 
levante para veres? 
Vânia: Quero. 
A 2a investigadora agarrou ao colo a Vânia para que 
pudesse ver o galheteiro dos patinhos. 
Lila [choraminga]: Eu também ainda não vi!... 
A 2a investigadora colocou a Vânia no chão e agarrou a Lila, para que visse 
também o mesmo galheteiro. 
Denise [aproximou-se e perguntou a Vânia]: O que é? Tu viste o quê? 
Vânia: O galheteiro. 
Denise [para Leonor]: Também quero ver. Agarra-me. 
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A Lila ao colo de 2a investigadora e a Denise ao colo da Leonor, próximas, 
interagem: 
Lila: Olha!... É dois patinhos!... 
Denise: È um galheteiro!... O nosso não é assim...373 

A Denise ao dizer que "o nosso não é assim" referia-se ao desenho do 

galheteiro que observou no desdobrável na sala do jardim de infância374 como 

referimos supra. Depois de algumas actividades sobre a exploração dos galheteiros 

a educadora falara também às crianças sobre os possíveis materiais que se 

poderiam usar para fazer peças como o galheteiro: 

Educadora: São duas garrafinhas... Mas, podem ser garrafinhas em vidro e 
também podem ser em barro. Também pode ser outro material que é 
porcelana que é um barro muito fininho. 
Denise: Eu tenho uma bonequinha de porcelana.375 

As crianças ao tentarem compreender o que a educadora lhes diz procuram 

comparar e relacionar com objectos das suas vivências. O que torna os episódios 

mais ricos e mais interactivos e funcionam como indicadores da sua compreensão e 

do seu envolvimento. 

Queremos ver mais... 

Educadora: Aqui já vimos tudo. Querem ver mais ou ir para o jardim lá fora? 
Tânia: Eu quero ver mais...376 

Ouviram-se várias vozes a responder à educadora: Eu também... Eu também 

quero ver mais... 

Contrariamente ao que supúnhamos, nenhuma criança discordou da Tânia. O 

que levou a educadora a facilitar, no sentido de lhes proporcionar nova observação 

373 Notas de campo de 20 de Março de 2003. 
374 Esta actividade realizou-se em 15 de Janeiro de 2003, cf. notas de campo. 
375 Notas de campo de 15 de Janeiro de 2003. 
376 Notas de campo de 20 de Março de 2003. 
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dos objectos. As crianças, espontaneamente, dirigiram-se para diferentes vitrines, 

sozinhas ou acompanhadas e os adultos distribuíram-se estrategicamente pelos 

cantos da sala para poderem corresponder às suas solicitações. 

Neste momento, quer o movimento físico quer as observações das crianças 

são mais expansivos, mais focalizadas para os objectos conhecidos e para aqueles, 

que de alguma forma, lhes despertaram mais curiosidade. Por exemplo, o tinteiro 

onde se molhava as "canetas", a floreira que tinha buraquinhos, os galheteiros 

zoomórficos, etc. 

Assim, as crianças abrem caminho para novas interacções; escolhem pares 

de preferência mútua com capacidade de se envolverem cognitiva e afectivamente 

na descoberta dos objectos expostos. Simultaneamente questionam os adultos a 

respeito dos objectos que observavam. Querem saber mais sobre eles e por vezes 

querem certificarem-se do verdadeiro nome do objecto e para que serviu. 

De acordo com Piaget o "sujeito compreende e interpreta o objecto consoante 

o seu nível de desenvolvimento, sendo por isso necessário considerar vários 

estádios no desenvolvimento da criança. A passagem de um estádio a outro bem 

assim toda a evolução no interior de um mesmo estádio efectua-se graças às 

múltiplas interacções do sujeito com o meio377". 

Vygotsky afirmava que os seres humanos aprendem na medida em que 

interagem com os outros. Da mesma forma Vygotsky enfatizou que o conhecimento 

derivava da cultura humana e que a criança se desenvolve cognitivamente, à 

medida que comunica e contacta com as figuras significativas (...). O conhecimento 

que é compartilhado pelas pessoas no mundo das crianças (conhecimento do falar, 

377 Mendonça, Marília, A Educadora de Infância: Traço de união entre a teoria e a prática, Porto, Edições ASA, 
3.a edição, 2000, p. 32. 
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de resolver problemas, de respeitar os outros, de prestar atenção, de lembrar, etc.) é 

transmitido à criança, que está receptiva a esse conhecimento de forma activa. Os 

adultos gradualmente conduzem a criança para que ela possa funcionar de forma 

independente378. 

Biaggio, reportando-se ainda a Vygotsky, afirma que o "processo de aprender 

ou desenvolver funções psicológicas avançadas é um processo no qual as críanças 

inicialmente partilham com os outros e depois internalizam as interacções sociais"379. 

Bé [apontado para uma peça]: Aquilo o que é ? 
Educadora: Ê uma floreira ... vês... 
Marcelo: É aquilo que tem aqueles buracos? 
Educadora: É! 
Marcelo [para 2a investigadora]: Olha... É um "galheiro"!...380 

Tem cogumelos!... 

A Vânia sozinha em bicos de pés e com o pescoço bem esticado a olhar para 
os objectos expostos nas prateleiras de parte superior das vitrines, diz em 
voz alta: - Olha... tem cogumelos!... 
Olhando à sua volta a Vânia concluiu que ninguém a tinha ouvido e repetiu: 
- Tem cogumelos!... 
2a investigadora [aproxima-se]: A onde é que tu vês os cogumelos?... 
Vânia: Lá em cima... 

Neste episódio a Vânia chamara atenção de um pormenor que nenhum dos 

adultos presentes tinha observado. No momento ela insistia: Olha os cogumelos.... 

Olha os cogumelos... De repente criou-se um cenário curioso; a Tânia insistia: São 

cogumelos são cogumelos. O grupo rapidamente, de uma forma espontânea, talvez 

378 Vygotsky, L. S., "The Genesis of higher Mental functions", 1979, in J. Wertsch (Ed.),The concept of activity", 
Nova Iorque, M. E.Sarpe, in Biaggio, Ângela M. Brasil, Psicologia do Desenvolvimento, Petrópolis, Editora 
Vozes, 14." edição, 2001, p. 32. 

379 Idem, p.33. 
380 Notas de campo de 20 de Março de 2003. 
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com curiosidade, respondendo ao apelo da Vânia, colocou-se à volta da vitrine, com 

os pescoços bem esticados e algumas crianças puseram-se em bicos de pés à 

procura de um objecto com cogumelos. As crianças e os adultos com os olhos 

percorriam os vários objectos, mas os cogumelos pareciam não existir. - Se calhar é 

a Vânia que está a fazer confusão...- alguém comentou. E os adultos questionaram 

a Vânia: 

- Onde estão os cogumelos? Nós não os vemos!... 
Vânia: Está lá em cima!... [apontando com o dedo em direcção aos 
cogumelos] 
2a investigadora:... Ah!... nas costas do pato não é? 
Vânia: É!... 

Foi a vez dos adultos "boquiabertos" observarem a peça zoomórfica e ficarem 

admirados, não apenas pela beleza do objecto, mas principalmente pelo facto da 

Vânia ter chamado à atenção de uma peça, que passara despercebida até então e 

era difícil de descobrir. 

De súbito, entre as crianças, ainda em bicos de pés, entoaram vozes: Eu não 

vejo!... eu quero ver!... eu também quero ver.... O cenário desta vez construiu-se 

com os adultos a agarrarem rapidamente nas crianças para estas poderem ver bem 

os cogumelos. 

No presente momento, o Museu Soares dos Reis não está pensado para ser 

visitado por crianças tão pequenas. Os programas educativos de museus, segundo 

Susan Sternberg, devem reflectir a filosofia que a criança desta faixa etária "aprende 

melhor através da participação, da descoberta, as quais estimulam a sua 

curiosidade natural"381. Após os acontecimentos acima descritos, torna-se evidente 

381 Sternberg, Susana, "The art of participation", in Nancy Berny & Susan Mayer (ed.), Museum education: 
History, theory, and practice, The National Art Education, Reston, Virginia, 1989, p. 154, (nossa tradução). 
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que apesar da curiosidade demonstrada pelas crianças, estas não puderam 

autonomamente realizar mais algumas descobertas pela grande altura a que se 

encontravam alguns dos objectos expostos. 

Apesar disso foi notório acontecer, durante a visita, as crianças chamarem a 

atenção dos adultos para pormenores de objectos que tinham passado 

despercebidos a estes, muito de acordo com as características bem diferentes dos 

seus interesses infantis e da sua cultura. 

Vânia: Eu gosto muito dos patinhos! 
2a investigadora: Gostas!... Então vamos ver outros... 
Vasco [interrompe a 2a investigadora: e diz]: Vamos.... 0 11o que é? 
2a investigadora: È uma jarra para pôr flores. Em cada buraquinho 
põe-se uma flor. 
Vasco: Não sabia que o buraquinho tinha uma flor? 
Denise: £ este 11 aqui? [já noutra vitrine] 
2a investigadora: Este é um galheteiro para pôr o azeite e o vinagre. 
Lino: Eu tenho na minha casa! 
2a investigadora: E é igual a este? Assim com estas flores? 
Lino: Sim. Da minha avó não é, da minha avó não é! 
2a investigadora: O da tua avó não é igual pois não? 
Lino: È um galheteiro!... É assim quase...382 

Temos vindo a mencionar que as crianças utilizam nomes intimamente 

vinculados à sua vivência para designar alguns objectos. Ao observá-los, as 

crianças comparam-nos com objectos conhecidos notando já algumas diferenças e 

algumas semelhanças, estabelecendo traços comuns. Segundo Corsaro as 

crianças muitas vezes empregam representações baseadas no conhecimento 

partilhado para organizar e estruturar episódios interactivos383. 

382 Notas de campo de 20 de Março de 2003. 
383 

Corsaro, op. cit., p.161. 
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Quantos sapos são? 

Vasco [para Lino]: Anda ver, olha tanto sapo ali. [Correram os dois] 

Lino [conta-os]: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10!... 

2a investigadora: Quantos sapos são? 

Vasco: Não sei, mas são sete [começa a contá-los] 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10.... O que é aquilo? [aponta para uma peça] 

2a investigadora: O 10? O 10 é um gafanhoto. 

Vânia: Olha os olhos! 

Lino: Os olhos!... 

Estas três crianças permanecem durante muito tempo a observar o gafanhoto 

de porcelana amarelo. 

Denise [aproximou-se]: É muito giro!... Fantástico!... Está na caneca!... 

Vasco: Ferra? 

2a investigadora: Não. Comem flores. Andam nas plantas os gafanhotos... e 

isto é para enfeitar. 

Lino [dá meia volta à sala e canta]: Ué, ué, ué, ué... 

2a investigadora: Qual é o bicho que tu gostas mais? Aqui? 

Tânia: É o gafanhoto! 

Lino: Olha para aquele gafanhoto! 

Marcelo: É um peixe. E este aqui? 

Vasco: É uma jarra e este é um prato. Este éodo azeite e vinagre!... olha... 

este é uma caneca com um homem... 

Denise [aponta]: Isto o que é? 

Sara: São jarras. 

Vasco: São estrambóticas! 

2a investigadora [a sorrir]: Estrambóticas?!... As lá de cima? Sabes o que 

são? 

Vasco: Não. O que é? 

Lino: Eu também não sei... 

2a investigadora: São canecas... 

Marcelo: £ aquelas lá de cima?36* 
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Agarra-me ao colo... 

Mais uma vez nos deparamos com o mesmo cenário. As crianças pediram 

novamente para que os adultos as agarrassem ao colo, a fim de poderem ver os 

objectos. Mesmo parecendo-lhes estrambóticos, como disse o Vasco, talvez porque 

só os pudessem observar através de um ângulo impróprio, insistiam para que as 

levantássemos para poderem observar melhor as peças. 

Toni [para 2a investigadora]: Olha o que é aquilo? 
2a investigadora: O que é que está a ver? [O Toni indicou a peça que estava a 
ver na prateleira de cima] È uma coisa para deitar água. 
Denise [choramingando]: Não consigo verde baixo!... As coisas estão lá em 
cima!... 
Vasco: Eu também quero ver. 
Carla: Eu queria ver isso !... Não vejo de baixo. 
/ x385 

Lino [para 2a investigadora]: Anda veras coisas de pintar, os lápis e... Anda... 
[A 2a investigadora foi conduzida pelo Lino até à vitrine que tinha o tinteiro]: 

Aqui. 
2a investigadora: Quais são as coisas de pintar? 
Vasco [já estava a observar "as coisas de pintar]: Não de escrever!... 
2a investigadora: Ah!... A pena para escrever! [o Lino e o Vasco 
estiveram alguns minutos a observar o tinteiro sem comentarem] 
Lila [aproxima-se da vitrine que tem o tinteiro e pergunta à 2.a investigadora]: 
O que é aquilo? 
2a investigadora: É um tinteiro. Ali punha-se a tinta. Naquele buraquinho 
enfiava-se a pena. E esta caixinha ali tinha um pó para secar depois a tinta, 

para não ficar borratada. 
Lila: Ah... Olha... ali um prato grande! 
(...) 

Titã: Olha aquele tem bico. 
Tânia: É o bico da cara.3ee 

385 Aqui os adultos não tem mãos a medir. Há que corresponder às solicitações das crianças bem como à sua 
motivação e aos seus interesses. 

386 Nota de campo de 20 de Março de 2003. 
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Bé: Olha aquele é um boneco [uma jarra com a forma de boneco] 
Vasco: È o gafanhoto. E este ali, naquela folha tem um caracol! 
Educadora: Deixa ver! O que é que isso representa? 
Vasco: Uma coisa, é uma folha... 
Lino [admirado do outro lado, noutra vitrine]: Olha, tem muitos caracóis, agora 
é que eu vi!... Oh... 
Vasco [separa-se novamente da educadora e procura outras coisas]: Olha 
uma açucareiro!... 
Lino [para Vasco]: E uma manteigueira... Olha... olha... levantando a voz, 
soletra. Man-tei-guei-ra. 
Vasco: Onde é que diz? 
Lino [aponta com o dedo para as indicações escritas]: Olha... aqui, 
manteigueira. [cantarolando vai dizendo] Isso é uma manteigueira; 
Isso é uma manteigueira; Isso é uma manteigueira; Isso é uma 
manteigueira... Olha, olha, olha, isso é uma manteigueira... 
Vasco: Eu também sei ver!... é uma merdeira.3*7 

As crianças em grupos comentavam algumas peças. A visita estava a chegar 

ao fim. Muito entusiasmadas, continuavam a fazer as suas descobertas individuais 

e, por vezes, a partilhá-las com os seus pares e com os adultos presentes. A 

educadora reuniu o grupo e todos saímos desta sala. No percurso para a saída do 

Museu, a dada altura a Tânia disse: - Está ali um senhor. Tratava-se de uma 

estátua, que deu origem a diversas interacções. Antes, porém, não queremos deixar 

de registar um episódio, assaz curioso, que se passou no jardim-de-infância, alguns 

dias antes da visita, onde as crianças imaginaram "estátuas" muito originais. 

E flores estátuas? 

Numa das conversas sobre o museu que iriam visitar, as crianças 

questionaram a educadora sobre "coisas" que possivelmente existiriam ou não lá. 

387 Notas de campo de 20 de Março de 2003. 
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Influenciadas por uma visita que anteriormente fizeram a um jardim zoológico 

perguntavam: 

Vânia: Tem leões? 
Educadora: Se calhar tem leões, mas são leões... 

Gabi:... estátuas. 
Educadora: Muito bem. Muito bem Gabi!... Tem lá leões, mas leões estátuas. 

Marcelo: E lobos? 
Educadora: Se calhar também tem. 
Educadora: Mas agora vamos lanchar. Depois vamos continuar a conversar. 

Denise: Não... 
Titã: Olha professora, tem muitas estátuas? 
Educadora: O quê? 
Titã [repete]: Tem muitas estátuas? 
Educadora: Eu acho que há lá uma sala que tem muitas estátuas... Vamos 
lanchar! 
Denise [bem alto]: E flores estátuas? 
Educadora: Flores estátuas!... Flores estátuas! Não sei se há... lá... 
Lino: E polícias estátuas? 
Educadora: Também não sei!... Olha, mas o melhor é irmos lá ver! 
Marcelo [levantando-se e esfregando as mãos]: Boa! Hoje! 
Lino [bem alto]: Vamos! Vamos hoje! 
Educadora: Hoje, hoje como? É assim: Nas casas muito importantes... 
Titã: Vamos... Eu queria ir... 
Educadora: £ agora já sei muito bem que querem ir... Nas casas muito 
importantes a gente não vai lá quando quer! Só vai lá quando nos deixam ir. 
Lino: Oh... 
Denise: Vamos hoje verse há lá flores estátuas... 
Crianças: Sim...388 

Habitualmente, as crianças quando lhes falam em lanchar ou irem para o 

receio, deixam tudo e saem... Desta vez, estavam de tal maneira envolvidas e 

interessadas nos assuntos do museu, que nada as fez desistir de continuar a 

inventar perguntas. 

388 Notas de campo de 25 de Fevereiro de 2003. 
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Passemos agora à observação da Tânia, num dos corredores do museu: 

Está ali um senhor! 

Educadora [admirada]: É mesmo um senhor!? 
Tânia: Não. É uma estátua. 
Educadora: Se lhe disserem bom dia acham que ele ouve? 
Crianças [em coro]: Bom dia... põem o ouvido à escuta esperando em silêncio 
que a estátua respondesse... 
Toni: Não responde... 
Vânia: Eleja respondeu... eu ouvi... 
Educadora: Tu ouviste? Digam outra vez a verse ele responde... 
Crianças [em coro]: Bom dia! 
As crianças fizeram novamente silêncio... De súbito, de entre as crianças, 
saiu uma voz grossa, mas muito baixinho a dizer: "Bom dia". 
Marcelo [gritou]: Disse!..., disse... eu ouvi, eu ouvi... 
Titã: Não disse nada! 

A voz surgiu em tom tão baixo que de facto só as crianças que estavam junto 

de quem disso "bom dia" a poderia ter ouvido. Surgiu assim uma pequena discussão 

entre elas. Enquanto que umas diziam que ouviram outros diziam que não tinham 

ouvido nada. 

Educadora: Vamos dizer mais uma vez... 
Crianças [em voz bem alta]: Bom dia... 
Voz [grossa e arrastada]: "Bom dia" 
Crianças: Agora disse!... agora disse... ^ 

Mas de repente entre crianças e adultos surgiram algumas gargalhadas e 

todos acabam a rir e a olhar para o Vasco. 

As crianças associaram estátuas ao museu de uma forma criativa, sem 

limites: tudo pode ser estátuas, de leões a flores. A estranheza, o inesperado causa-

389 Notas de campo de 20 de Março de 2003. 
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-lhes medo, espanto, mas algumas são já capazes de brincar com o estranho, com o 

medo. Segundo Sarmento, a "cultura de pares permite às crianças apropriar, 

reinventar e reproduzir o mundo que as rodeia, numa relação de convivência que 

permite exorcizar medos, construir fantasias e representar cenas do quotidiano"390. 

1.4. Recordações do Museu 

1.4.1. É o museu que fomos ver! 

A Titã já na sala do jardim-de-infância, depois da visita, aproxima-se de um 

desdobrável com a imagem da frontaria do Museu Soares dos Reis e diz: 

Titã [apontando]: É o museu que fomos ver!... 
Toni [aponta com o dedo]: Olha a porta!... 
Lino: Foi onde entrámos. 
Lila: Entramos por esta porta grande!... 
Tânia: Olha tantas janelas... 
Lino: Nós vimos lá...391 

(...) 

As crianças já tinham visto anteriormente esta fotografia. Desta vez 

observaram-na com mais pormenor e com mais interesse. Agora, já não era a 

educadora a chamar a atenção das crianças, mas as crianças a chamarem a 

atenção da educadora e dos colegas. Trocam experiências e relembram muitos 

momentos do que viram. Partilhando as suas experiências, interagindo uns com os 

outros, reforçaram a sua cultura de pares, em total envolvimento. 

Sarmento Manuel Jacinto, Imaginário e culturas da Infância, página consulta a 30 de Novembro de 2003. 
http://w\ww.iec.uminho.pt/cedic/TEXTOSdetrabalho/lmaCultlnfancia.doc 

Notas da campo de 20 de Março de 2003, de tarde. 
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Tinha pessoas, bonequinhos e louças... 

Titã: Eu não disse tudo.... Gostei da água... e das flores., e do cheirinho., e 

das árvores... e da água. 
Tânia: Eu também gostei dos pratos, da louça! Era da família das 

porcelanas! 
Lila: Eu também gostei da louca e... dos copos! 
Titã: Gostei de veros copos... e a pintura daqueles senhores... gostei das 
jóias... de.... dos instrumentos. 
Educadora: Titã, foste tu que disseste que gostaste daquelas pinturas 
daqueles senhores? 
Titã: Fui! Tinha pessoas, bonequinhos e louças [referia-se ao quadro com 
uma cena doméstica]. 
Educadora: Nós também temos aqui coisas para pintar. 
Titã: Temos louça que fizemos. 
Bé: Eu quero pintaras canecas! 
Lila: Ó professora, eu queria pintar os pratinhos!... 
Denise: Eu quero pintara caneca que um dia fiz. 
(...) 

Seguidamente as crianças distribuíram-se pelas diferentes áreas da sala: o 

Lino foi para o desenho; o Vasco foi brincar com a pista dos carrinhos; a Bé foi para 

a "casinha" onde se disfarçou de noiva, utilizando algumas "jóias"; a Tânia, a Titã, a 

Lila, a Vânia, a Denise, o Marcelo e o Toni foram para a mesa da pintura onde cada 

uma escolheu uma ou duas peças das "louças" e dos "frutos", anteriormente 

realizadas em barro e serrim, para as pintarem. 

Durante esta actividade as crianças participaram activamente na produção 

dos seus pares, opinando e dando sugestões. Mantiveram-se, algum tempo, atentas 

e interessadas: pintavam, conversavam e interagiam, discutindo entre si as cores 

que deveriam utilizar nos diferentes objectos: 

Tânia [para Titã]: Isso é um limão e o limão é amarelo! 

Capítulo III- "Eu quero ver de novo quase tudo!"- Os resultados s sua análise 



NO LABIRINTO DA INFÂNCIA: os museus e a construção cultura! das crianças 175 

Titã: Oh! Eu já vi limões de cor verde!392 

A Tânia parecia estar incomodada pelo facto da Titã estar a pintar o limão de 

verde: achava que os limões eram amarelos, por isso ela deveria pintá-lo dessa cor. 

Mas a Titã consegue dar a volta a esta opinião, revelando um conhecimento 

complementar, seja porque é de facto verdade, seja porque é ela que manda e 

decide sobre o seu próprio trabalho. Esta interacção remete-nos para situações em 

que os adultos, por vezes, ao serem confrontados com o mundo das crianças, 

reagem com pouca sensibilidade e respeito... fazendo-lhes perguntas como 

"Pintaste o gato de azul? Já alguma vez viste um gato dessa cor?" Esquecemo-nos 

que "as crianças tem uma relação afectiva com as cores, e em determinadas 

circunstâncias estas ganham grande destaque, recebendo nomes ligados ao 

imaginário infantil; (...) ocorre uma associação das cores às experiências vividas 

pelas crianças (situações do quotidiano, histórias infantis, programas de 

televisão)"393. 

O meu prato vai ser assim às cores como os que vimos lá 

Apesar de existirem discordâncias na utilização das cores para pintar os 

objectos pediam opiniões entre si: 

Denise [para Vânia]: Gostas da minha pintura? 
A Vânia parou de pintar, olhou para o trabalho da Denise e disse: Gosto! Está 
muito bonita... 
A Denise ficou muito contente. Sorriu para a Vânia e continuou a pintar. 
Lila: O meu está giro? 
Titã: Tá". O meu também "tá". Eu vou pintar agora de vermelho... 
A Titã pegou noutro pincel para não misturar as cores e pintou como referiu. 

392 Notas de campo de 20 de Março de 2003, de tarde. 
393 Silva, Sílvia Maria Cintra da, op. cit., 2002 p. 60. 
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Denise: O meu prato vai ser assim às cores, como os outros que vimos lá. 
[referia-se aos que vira no museu]. 
Titã [canta]:... estamos a pintar uma linda maçã gigante... e vamos pintar... e 
vamos pintar... e depois vamos guardar... 
Lila: Tem que secar!... 
Tânia: Oh... já estou farta de fazer isto! Eu vou mexer bem isto [referia-se às 
tintas]. £ agora vou pintar... aqui... uma tangerina às cores!39* 

Com a visita ao Museu, as crianças ganharam "modelos". Durante estas 

interacções observámos mais rigor na selecção e combinação das cores, mais 

concentração e esforço para pintarem os seus objectos. Há tentativas de imitar as 

pinturas e as cores que viram nos objectos expostos no museu. As crianças 

enquanto trabalhavam exibiam as suas produções e pediam aos colegas, directa e 

indirectamente, opiniões sobre elas. Esta actividade propiciou diversos momentos de 

mútua cooperação entre elas. Olhavam, criticavam e avaliavam as produções dos 

colegas chegando a sugerir e a actuar como co-autores da produção de outros. 

Havia um certa cumplicidade que os levava a aceitarem a opinião uns dos outros. 

Será interessante reflectir como, entre pares, também se pode aplicar a teoria 

de Bruner, nomeadamente quanto ao reforço, conhecido como "o quarto princípio"395. 

Foram as próprias crianças, que através de diversos reforços de seus pares, se 

auto-avaliaram e (re)conduziram os seus esforços de produção, reforçando laços 

entre elas, bem como a respectiva auto-estima e autoconfiança. 

Susan Harter, nos seus estudos sobre o desenvolvimento da compreensão 

sobre si próprio, das crianças a partir dos 4 anos, incluindo a compreensão das suas 

emoções, afirma que estas só conseguem articular um conceito de valor pessoal por 

394 Notas de campo de 02 de Abril de 2003. 
395 No quarto princípio Bruner diz-nos que" a aprendizagem requer reforço. Para atingir a mestria de um 

problema, temos de receber informação retroactiva (feedback) sobre o que estamos a fazer. A altura em que 
o reforço é dado é crucial para o sucesso na aprendizagem". Sprinthall, op. cit., 1993 p. 242. 
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volta dos 8 anos mas, antes disto, mostram que já o possuem através do seu 

comportamento. Nas crianças mais novas 

"a auto-estima - o julgamento que cada um faz do seu próprio valor- não se baseia 

numa avaliação realista das capacidades ou traços de personalidade. De facto, as crianças 

entre os 4 e os 7 anos geralmente sobrestimam as suas capacidades, ainda não possuem 

as competências cognitivas e sociais para se compararem correctamente com os outros. 

Além disso, apesar das crianças mais novas conseguirem fazer julgamentos acerca da sua 

competência em várias actividades, ainda não estão aptas para os colocar por ordem de 

importância e tendem a aceitar o julgamento dos adultos, que frequentemente lhes dão um 

feedback positivo e acrítico"336. 

Eu gostei mais... da água 

Lino: Eu gostei de tudo, mas gostei mais, mais... da água... 
Educadora: Porquê? 
Lino: Porque estava a cair lá para dentro... 
Educadora: Ah... era o repuxo! 
Toni [pôs a mão no ar]: Eu gostei de tudo mas gostei mais, mais do lago. 
Educadora: E de lá de dentro, o que é que tu gostaste mais? 
Toni: Gostei de tudo!... 
Vasco: Água a cair tem na Via Catarina, tem lá dentro, isso já vF7. 
Educadora: Isso é um centro comercial? 
Vasco: É. É no Shopping... tem lá uma fonte que é muito alta. 
Educadora: Qual é o repuxo maior, éoda Via Catarina ou é o do Museu? 
Vasco: Éoda Via Catarina. E tem mais de um metro e meio...398 

Ao longo das observações que realizámos neste Jardim, registámos várias 

vezes que o Vasco para referir uma qualquer coisa grande, utilizava a expressão 

396 Harter, Susan, Causes, correlates, and the functional role of global self-worth: A life-span perspective, 1993, 
in Papalia, Diane E et al., O Mundo da Criança, Lisboa, Editora McGraw-Hill de Portugal, 2001, p. 356. 

397 O Vasco referia-se ao repuxo que existe no rés-do-chão no Centro comercial Via Catarina no Porto. 
398 Notas de campo de 20 de Março de 2003, de tarde. 
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"mais de um metro e meio" acompanhada de um gesto de bracitos abertos. Também 

o Toni e o Vasco, no museu e noutras situações utilizam a mesma expressão. 

Rodrigues, ao analisar as produções gráficas de crianças desta faixa etária, afirma 

que elas nos dão "a indicação de que a noção de quantidade precede a noção de 

número. A criança tem a noção de quantidade mas ainda não sabe contar"3*9 

Eu gostei dos instrumentos musicais... 

Tânia [expressiva]: Oh... eu gostei dos instrumentos musicais... Um era 
parecido com violino... 
Educadora: Não. Era uma lira e uma harpa. Porque é que estes instrumentos 
não se vêem por aí? 
Tânia: Porque são peças muito antigas... 
Titã: ...eu gostei da lira... 
Marcelo: ...eu gostei daquele espelho grande!...400 

Vasco: Era " muita" grande ....Era "praí"de um metro e meio.... 
Toni: Era de um metro e dois. 
Lila: Eu lembro-mo do piano! 
Educadora: Como é que se chamavam os outros instrumentos? 
Lino: Harpa! 
Tânia: Só que não pudemos tocar porque aquilo não podia se mexer... 
Lino: E se pudéssemos? 
Tânia: Tocávamos! Mas não pudemos para não estragar.™ 

1.4.2. Eu quero ver de novo quase tudo... 

Educadora: Então gostaram de ir ao museu? Querem lá ir outra vez? 
Todos levantaram o braço, com espontaneidade, e disserem 
que sim, que queriam voltar para ver melhor outras coisas. 
Tânia: Eu quero ver outra vez as jóias. 

Jaa Rodrigues, Dalila D'Alte, op. cit., 2002, p.29 
400 Apesar dos instrumentos observados, o Marcelo recordou que na mesma sala existia um belíssimo espelho, 

no estilo Barroco, ao qual ninguém na altura deu relevância. 
401 Notas de campo de 20 de Março de 2003, de tarde. 
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Lino: Eu queria ver outra vez o Jardim. 
Toni: Eu quero ver de novo quase tudo. 
Tânia: Eu também. 
Titã: Eu quero ver as jóias. 
Vasco: Eu quero ver os copos.4°2 

Como as próprias crianças afirmaram, ficaram com desejo de voltar a visitar o 

Museu Soares dos Reis. Para elas museu ficou a significar uma casa onde se 

guardam coisas antigas, coisas únicas, raras, onde vale a pena ir para continuar a 

descobrir coisas, que não podiam mexer. Apreciaram e observaram aspectos para 

os quais os adultos não deram importância, revelando uma observação direccionada 

para o pormenor, para o "estranho", para o brilho e para as cores. Esta capacidade 

de observação veio a traduzir-se, por exemplo, nas actividades de pintura, no jogo 

das cores e nos círculos concêntricos dos pratos. A descoberta de pormenores e a 

observação de objectos de elevado nível estético provoca também nas crianças uma 

maior sensibilidade ao jogo de cores, formas e a possibilidade de um fruir da arte, 

alimentando a sua capacidade criativa. 

Spodek e Saracho constatam um aspecto que, pessoalmente, gostaríamos de 

poder ver entre nós. 

"Actualmente, os museus de arte apresentam a crianças muito pequenas os 

prazeres de apreciar e reagir a obras de arte. Estes oferecem discussões sobre 

obras específicas e estimulam os pequenos observadores a reagirem verbalmente a 

elas. Intelectualmente, a crítica de arte inicia o processo de pensamento lógico e 

criativo, ajudando as crianças a organizarem os seus pensamentos. As crianças 

aprendem o prazer de apreciar a Arte."403 

402 Notas de campo de 02 de Abril de 2003. 
403 Spodek e Saracho, op. cit., 1998, p. 56. 
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2. Os resultados das observações das crianças de 
Pomares 

A directora da Casa-Museu Teixeira Lopes, como já referimos na página 33, 

preocupou-se em tornar a visita mais agradável para este "seu pequeno público", 

criando condições de observação e segurança adequadas. Nesse sentido 

providenciou a colocação das esculturas em pedestais mais baixos, para que as 

crianças pudessem observá-las mais facilmente. Além disso, seleccionou as peças, 

escolhendo as mais interessantes, tendo mandado proceder às alterações 

necessárias, na respectiva sala de exposição da estatuária, para que as crianças 

pudessem também circular à volta delas. O ambiente pode ser um entrave ou um 

estímulo à apreciação do belo. Se "Saber ver uma imagem, um objecto ou uma obra 

de arte é saber compreender a forma e a função, a cor, a matéria e a textura, a 

estrutura e a composição e outros elementos específicos das Artes Plásticas, numa 

inevitável relação com a vida"404, o contexto em que a obra de arte é exposta 

condiciona o seu fruir. 

Na Casa-Museu Teixeira Lopes entra-se para um átrio que dá acesso a um 

grande jardim onde se encontram várias esculturas. As crianças, habituadas ao 

bulício da urbe, sentiram logo a diferença: entrámos num outro mundo cheio de 

flores, de muito mais sossego e cheio de obras de arte. 

E ninguém ficou indiferente. 

2.1. No Átrio da Casa-Museu Teixeira Lopes 

Rodrigues, Dalila, op. cit., 2002, p. 11. 
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Boquiaberto, correndo o olhar para alguns bustos, suportados por peanhas 

fixas nas paredes e posicionadas a alturas diferentes, diz o Nuno admirado: - Olha 

estátuas!... 

Rita: Oh!... Pois é!... Estátuas!... Olha... cá fora!... Estão cá fora!... 
Por instantes, o grupo espera a funcionária. 
Nuno [para Rita]: Olha as estátuas... vamos ver. 
Rita: Vamos! È as estátuas que o Teixeira Lopes fez. 

E o Nuno correu para as primeiras estátuas. A Rita seguiu-o; 

inesperadamente, todo o grupo reage e corre uns passos atrás deles. Param e ficam 

em silêncio a observá-las: por momentos, nada comentam, apenas olham, 

passeando os olhos nas diferentes estátuas; riem-se alto, apontam e dizem: - Olha 

esta!... Olha esta!... Olha esta!... Olha esta!... 

O Nuno vai-se aproximando de uma pequena pietâ405, que se encontra ao 

nível do seu peito; sorri e chama: - Ó Gabriel, anda cá ver esta! 

O Gabriel percebe e vai a correr. Ambos observam a estátua atentamente, 

acariciam a cabeça da imagem feminina, inclinam-se sobre ela para a ver de muito 

perto e falam, entre eles, muito baixinho. Depois, lentamente, dirigem-se para outra 

estátua. Era notório que esta estatuazinha os perturbara. 

Nuno [frente a um busto]: Olha aqui o Teixeira Lopes!., aqui nesta... é o 
Teixeira Lopes. 
Educadora: Porque é que tu dizes que é o Teixeira Lopes? 
Nuno: Tem uma barba "gande". 
Nita [para a educadora]: Tu contaste a história na escola! Tinha, tinha, o 
"Xeira Lopes" a barba grande. 
Rita: Eu não ouvi, professora! 

405 Escultura de Teixeira Lopes - Piedade, 1920, bronze (redução). O original foi executado para a Sé Catedral 
de Lisboa. Catálogo da Casa-Museu Teixeira Lopes; Peça n.° 8. Galerias Diogo Macedo, Câmara Municipal 
de Gaia,1978, 
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Educadora: Tu nesse dia não foste à escola!406 

A história que a educadora contara fora simples e breve, mas muito 

expressiva, de forma a corresponder aos padrões de compreensão e de 

conhecimento do mundo das crianças desta idade, permitindo que elas integrassem 

os conhecimentos contidos na narrativa. Tendo assimilado informações, as crianças, 

semanas depois, aquando da visita, ao serem confrontadas com o busto do Escultor 

Teixeira Lopes, imediatamente o identificam e o relacionam com a história escutada. 

Segundo Piaget, os processos de modificar, de adaptar e de criar esquemas, 

fazem-se através dos contactos da criança com a realidade. De acordo com Bruner 

o "conhecimento adquirido é mais útil ao aluno, sobretudo quando ele é descoberto 

através dos esforços cognitivos do próprio aluno"407. 

2.2. Preparando a Visita 

O episódio anterior, face ao busto do Escultor Teixeira Lopes, remete-nos 

para a fase que denominámos na nossa investigação como "antes da visita", que 

inclui todo o trabalho preparatório para a realização desta. No caso de Pomares a 

educadora adaptou uma historinha introdutória ao museu, que foi desenvolvendo, no 

jardim-de-infância, através de inúmeras pequenas actividades relacionadas com a 

figura humana. O projecto pedagógico da educadora tinha como tema O Meio 

Ambiente e integrava a figura humana. A visita ao museu foi prevista e enquadrada 

nas actividades do projecto educativo. O barro foi um dos materiais que as crianças 

gostaram de experimentar no jardim-de-infância. O contacto com ele, quer na 

primeira experiência, quer noutros momentos, levou as crianças a serem capazes de 

406 Notas de campo de 13 de Março de 2003. 
407 Bruner, op. cit., 2000, p. 12. 
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modelar objectos do quotidiano, de uma forma livre, lúdica e interagindo entre si com 

espontaneidade e veemência, revelando serem capazes de "interpretar a imagem 

que têm do mundo exterior"40*. 

No primeiro contacto com o barro, apenas se pretendia que o explorassem 

livremente, sentindo o material e descobrindo as suas propriedades, nomeadamente 

a sua maleabilidade. Um pequeno grupo de crianças experimentou amassá-lo, 

espalmá-lo, parti-lo aos pedacinhos, batê-lo contra a mesa409, enquanto se riam e 

cantavam canções. 

Carlos [espalmando o barro, diz a rir]: Olha!... É coco, é coco!... 
Simão [a rir]: Écocó!... Parece, coco!..4™ 

A Nita sentada à mesma mesa, ouvindo este comentário, olha muito séria 

para o barro deles, retira as mãos do seu pedacinho e exprimindo facialmente um 

esgar de repugnância, pergunta: - Não é coco, pois não? - Não, respondemos. 

Aliviada com a resposta, ajeita-se na cadeira, olha para o seu barro, pega no 

rolo de plástico e martela-o com força imitando os colegas. Seguidamente retira do 

tabuleiro um molde e diz: - Vou fazer uma flor, uma flor grande! E acrescenta: - Ê 

bom ficar barro! 

O Carlos e o Simão olham-se olhos-nos-olhos e trocam olhares e sorrisos 

aparentando, como disse Breton, "uma espécie de palpitação visual reciproca"411, 

demonstrando assim, como afirma Manuela Ferreira, "oufra forma de interacção não 

Rodrigues, Dalila D'Alte, op. cit., p. 15. 
409 Spodek; Sarachoop. cit., p. 365, ao referir-se à forma como as crianças se comportam, nas primeiras 

experiências com argila, refere exactamente os mesmos procedimentos que observámos neste grupo. 
410 Notas de campo de 02 de Dezembro 2002. 
411 Le Breton, D., Anthropologie du corps et modermité, Paris, PUF, 1990, p.104, in Ferreira, Manuela, op. cit., p. 

189. 
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verbal, de transações de sinais e significados e de participação emocionai que 

subjazem ao jogo das relações sociais e sociabilidades"™. 

A Rita vendo o Simão atrapalhado, a estender o barro com o rolo sobre a 

mesa, sugeriu-lhe: - Faz de conta que isso é plasticina. 

Nita [desanimada]: Não consigo! 
Educadora [aproxima-se e encoraja-a]: Porquê? Está colado à mesa? Tenta 
juntar o barro novamente. O que vais fazer? [Nita não respondeu] 
Rita [para Nita]: Olha, faz uma bolinha!... 
Dulce: Está duro... vou fazer um coração. Tira do tabuleiro o molde em forma 
de coração, imprime-o no barro, diz: Já fiz! É um coração. 

Os colegas depressa a imitaram. Descobriram outros moldes e foram fazendo 

tentativas, sem se libertarem deles. Conforme as iam produzindo aprenderam a 

guardá-las, pondo-as a secar em cima de um armário batido pelo Sol. 

A Rita está a modelar. Levanta-se e vai junto das peças, que estavam em 

cima do armário expostas ao sol; conta-as em voz baixa e diz para si própria: 

- São bonitas!... O meu está ali! [apontando para um "coração"] 
A Nita, reparando na peça que a Rita apontara, levanta-se com rapidez e diz: 
O teu é este. Não troques!... [ e aponta para um "coração" já partido] 
Rita: Não é nada!... 

Nita: Espertinha... o meu está melhor que o teu!... 

Rita: Não está nada/...413 

(...) 

A Nita dando conta que a Rita se estava a apropriar da sua peça, tentou 

resolver o problema com a amiga; ambas discutem, zangadas, sobre a perfeição e 

imperfeição daqueles dois corações modelados por elas; nem uma nem outra quer 

412 Cf. Ferreira, Manuela, op. cit., p. 189. 
413 Notas de campo de 02 de Dezembro 2002. 
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assumir aquele que está partido414. Mas esta oposição dura pouco; a Rita, mais 

velhinha, aproxima-se da Nita e segreda-lhe qualquer coisa ao ouvido; a Nita, que 

antes se mostrara zangada, acena com a cabeça à Rita e vão sentar-se à mesa, 

continuando a modelar os seus pedaços de barro. Agora, trocam olhares e sorrisos 

cativantes reforçando a sua boa relação e ambas, cada uma por si, procura agir e 

dar forma ao seu bocadinho de barro. Este conflito aberto e declarado numa 

evidente relação de oposição, depressa foi resolvido, entre elas, sem necessidade 

de recorrerem à ajuda de um adulto. Dado que este processo social e dramático é 

altamente imprevisível e assimétrico, portanto incerto e desafiante, "co-produz 

reciprocamente a acentuação das diferenças, dos conflitos, das contradições, bem 

como a possibilidade de os enfrentarem co-construindo acordos, consensos, 

responsabilidades, decisões e compromissos'™5. O "sucesso depende da 

reciprocidade e do compromisso dos actores com a definição da situação, bem 

como a clarificação das diferentes fachadas e papéis sociais que se representam e 

que se actualizam constantemente nas decisões que tomam'™6. 

O episódio que se segue, apesar de um desenlace idêntico, segue por outros 

caminhos. No vaivém de cúmplices olhares e amáveis sorrisos, a Rita tirou do 

tabuleiro um molde em forma de boneco: imprimiu-o no barro e contornou-o com os 

dedos, retirando as sobras. Entretanto a Nita pega na mesma forma e imprime 

também um bonequinho igual. 

A Rita olha para a peça da Nita e diz: Andas-me a gozar!... Andas-me a 
gozar!... [mudando de cadeira para junto da Dulce] 

414 Estas pecinhas tinham um valor significativo, na medida em que cada criança iria modelar uma base para 
suporte de uma velinha a cores, com intenção de fazer um arranjo de Natal, para levar para casa. 

415 Lopes, Maria da Conceição, op. cit., 1998, p. 166. 
416 Ibidem; Ver ainda Ferreira, Manuela, op. cit., 2002, pp. 309-310. 
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Rita: Ela anda-me a gozar! Andas-me a gozar... 
Nita [triste]: E não!... E não!... E não!... Debruça-se sobre o barro e chora 

alto. 
A Rita ouve a Nita chorar, olha para ela e diz para a Dulce, que está sentada 
a seu lado: Ela anda-me a gozar... Anda-me a gozar... 
Rita: Ó professora, ela goza-me! 
Educadora: Mas o que é que se passa? O que é gozar? 
Rita: Ela faz a mesma coisa que eu! 
Educadora: Isso não é gozar !... Ê gostar de fazer coisas iguais às tuas.417 

A Nita animou-se com a resposta da educadora: parou de chorar, ergueu a 

cabecita, puxou para si o saco do barro e tirou um pedaço; sorriu, seleccionou o 

molde de uma estrelinha e imprimiu-a no barro. Em silêncio contornou-a com os 

deditos e, normalmente, falou para a Rita que, querendo fazer as pazes, tomou a 

iniciativa de lhe oferecer mais um pedacito de barro. A Rita e a Nita ao procederem 

assim, exerceram as suas competências de acordo com as proposições do brincar 

social espontâneo (BSE), apresentadas por Lopes418. Apesar destas situações de 

algum conflito, a pouco e pouco, com a ajuda da educadora419, as crianças foram-se 

libertando dos moldes e elas próprias passaram a criar as suas pequenas 

esculturas, tornando-as originais, dando-lhes cunhos pessoais. 

Spodek refere que "a educação das crianças pequenas deve enfatizar o 

desenvolvimento e a geração de ideias originais que são a base do potencial 

criativo.(...) A boa aparência do produto final não é um critério de sucesso. O grau 

Notas de campo de 02 de Dezembro de 20 

Lopes, Maria da Conceição, op. cit., pp. 163-166. 

Bruner, refere que o "educador de infância funciona para o aprendente como uma forma substituta de 
consciência até ao momento em que ele é capaz de dominar a sua própria acção através da sua própria 
consciência e do seu próprio controlo. (...) Até esse momento, o educador desempenha, na verdade, a função 
fulcral de fornecer o necessário scaffolding à tarefa de aprendizagem, para a tornar possível à criança; nas 
palavras de Vygotsky, para a criança interiorizar o conhecimento exterior e convertê-lo numa ferramenta de 
controlo consciente". Bruner, J., "Vygotsky. A historical and conceptual perspective", 1985, in Spodek, Manual 
de Investigação em Educação de Infância, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p.312. 
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em que o produto (...) for o resultado da intenção deliberada da criança e ampliar a 

sua capacidade de se expressar determina o sucesso e o valor da actividade."*20 

Seleccionámos as passagens que se seguem, pela riqueza das interacções 

produzidas e como demonstração de diversos momentos integrados na fase 

preparatória da visita a realizar à Casa-Museu. 

Modelar o barro: batotas, salsichas, gelados e... contagens... 

Joca Ountando o barro]: O meu parece uma batata. 
Gabriel [entusiasmado]: Fiz uma banheira! 
Nuno: Eu fiz uma minha! 
Gabriel: Fiz um gelado. Oh, tenho de cortar este bocadinho. 
O Nuno corta o resto do barro aos pedaços, mais ou 
menos em tamanhos iguais. 
Nuno: Isto são gelados: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 
dez, catorze, treze... Ó Gabriel o que é isso? [apontando para os pedaços 
cortados do Gabriel] 
Gabriel: É pedaços: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 
onze, doze, treze, catorze, quinze,... oh... vinte...4" 

Enquanto o Gabriel contava os pedacinhos, o Nuno inclinou-se e esteve 

atento à contagem dele repetindo também muito baixinho. Como o Gabriel se 

enganou a partir do quinze, ambos retomam a contagem dos pedacinhos, em voz 

alta, mas voltam a não ser capazes. O Gabriel juntou os pedaços cortados - os 

gelados como lhes chamara - e transformou-os num quadradinho de barro que 

espalmou e, com o auxílio da espátula, imprimiu os olhos e o nariz, declarando: 

- Isto é um palhaço! Tentando fazer a boca, viu que já não havia espaço e exclama: 

- Oh, não dá para fazer a boca do palhaço!... Desmanchou e fez tudo de novo. 

420 Spodek; Saracho, op. cit., pp. 352-354. 
421 Notas de campo de 12 de Dezembro de 2002. 
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Gabriel: Ó Goreti é assim uns olhos? 
Nuno: E o nariz? 
Goreti: Tem olhos e barba... 

0 Simão espalmou também um pedaço de barro, pegou na faquinha de 

plástico e conforme gravava os elementos ia dizendo: - Os olhos, o nariz, a boca... 

(...) 

O Nuno canta uma canção: "O porquinho foi à horta e comeu uma bolota! O 
cão também lá quis ir, mas fecharam-lhe a casota..." 
Embalado por esta canção, foi fazendo rolinhos: - Isto são as minhas 
minhocas... E coloca-as ao lado umas das outras. Gabriel mexe nas 
minhocas do Rui e diz: Eu também vou fazer! Com o teque corta as sobras do 
palhaço e faz minhocas. 
Nuno: Ó Gabriel as tuas parecem salsichas! 
Gabriel: Não, não são! São minhocas, são maiores!... 
Nuno [ri-se]: As minhas são mais que as tuas!... 
Enquanto cortam as minhocas vão cantando: "A caminho do Oeste vai um 
carro aos trambolhões... de nariz um metro e meio..." 
Gabriel: Eu já as cortei todas. As minhas são salsichas! 
Nuno [acenando com a cabeça]: Sim! [conta as minhocas baixinho] Tenho 
vinte e seis. Ó professora, tenho vinte e seis! 
Educadora: Vinte e seis minhocas?422 

Nuno: Sim! 
Dulce [conta alto, pausadamente, as minhocas do Rui]: um, dois, três, quatro, 
cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, catorze, quinze, 
dezasseis, dezassete, dezoito, dezanove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte 
e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte 
e nove... e... vinte e oito...423. 
O Rui assiste, atentamente, à contagem da Dulce com os joelhos em cima da 
cadeira, inclinando-se ligeiramente para ela ri-se e diz: Vinte e quatro!.. 
Nuno [pegando nas suas minhocas e pondo-as no saco diz para a Nita]: Não 
quero mais. 

422 Ao contrário de Castelinhos, esta educadora estava, quase sempre, sozinha na sala, tendo que atender a 
todas as suas crianças. Geralmente só intervinha, nas interacções entre as crianças, quando solicitada. Dai o 
número de intervenções registadas ser significativamente menor. Nós encontrávamo-nos junto das mais 
velhas, as mais autónomas, a realizar a nossa observação. 

423 Notas de campo de 12 de Dezembro de 2002. 
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Nita [vai modelando e canta]: "A barata diz que tem sapatinhos de veludo..." 
Educadora: Está na hora de arrumar. 
Nita [com força, bate com o rolo no barro, inclina-se para a Dulce e segreda]: 
Tinha que ser!... Amanhã é ginástica?424 

"A teoria cognitiva sugere que os erros são uma parte natural do processo de 

aprendizagem, sendo como uma janela aberta para o pensamento das crianças. A 

construção de um conhecimento significativo é necessariamente um processo gradual. 

Tipicamente, não é possível às crianças construírem de imediato um entendimento 

inteiramente completo e rigoroso - mesmo quando a prática pedagógica é altamente 

eficiente"425. 

Estas experiências foram muito importantes para as crianças na medida em 

que realizaram diversas manipulações com materiais maleáveis e moldáveis. Antes 

tinham experimentado a plasticina que, como sabemos, não mantém todas as 

formas desejadas porque não seca o suficiente. Depois do barro surgiu a pasta de 

farinha e a pasta de papel. Estas experiências criaram condições para as crianças 

poderem vir a reconhecer e a compreender as peças expostas na Casa-Museu 

Teixeira Lopes. 

Passemos agora à história que a educadora usou para falar do escultor e do 

conceito de escultura como estátua, assim como o desenvolver outras competências 

(reconhecimento do corpo humano, das texturas,...) que auxiliassem e preparassem 

a visita que, a curto prazo, iriam realizar. 

Notas de campo de 12 de Dezembro de 2002. 

Baroody, Arthur J., "Incentivar a aprendizagem matemática das crianças", in Spodek, op. cit., 2002, p. 336. 
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2.2.1. Das barbas grandes de Teixeira Lopes ao conceito de 

escultura 

Educadora: A História que me contaram fala de um senhor, já velhinho de 
barbas brancas e compridas. Nasceu aqui em Gaia, como nós. 

Joca: Eu nasci! 
Dulce: Eu não nasci aqui, nasci no Porto. 
Educadora: Esse senhor chamava-se António Teixeira Lopes. 
Dulce: Ó professora, ele tinha as barbas grandes? 
Nita: Tinha...tinha...a professora disse... 
Dulce: Eu sei esse nome!... 
Educadora: Sabes? Então diz lá... 
Dulce: Ali, na rua, há... 
Educadora: Há uma rua com esse nome, não é? 
Dulce: Pois... há uma rua com esse nome... 
Educadora: È a Rua de Teixeira Lopes. Já foste a algum sítio com esse 
nome?. 
Dulce: Não! 
Simão: Eu conheço uma pessoa com esse nome... 

Dulce: O meu avô é... António426. 
(...) 

Spodek refere que conforme a criança amadurece e desenvolve a linguagem, 

os seus esquemas, os quais são "uma forma integrada de pensar sobre os 

elementos do mundo", tornam-se cada vez mais complexos e mais abstractos427. 

À medida que as crianças foram tendo a oportunidade de conhecer esta 

história, passaram a ser capazes de associar o nome do Escultor à rua de Teixeira 

Lopes, em Gaia. Esta descoberta foi o mote para darem "largas" ao pensamento e 

se manifestarem, associando nomes de pessoas conhecidas através do 

relacionamento das suas culturas individual e social. Gardner refere que "as crianças 

426 Notas de campo de 27 de Fevereiro de 2003. 
427 Spodek; Saracho, op. cit., 1998, p. 74. 
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assimilam o sistema básico de símbolos da cultura, porém tal conquista tem uma dimensão 

pessoal. (...) As crianças pequenas exploram as possibilidades de tais sistemas, 

experimentando e brincando activamente com eles, e, nesse processo, atingem resultados 

bastante prazerosos para si e maravilhosos para os outros."*26 

Bruner refere que "a vida mental é vivida com os outros, forma-se para se 

comunicar e desenvolve-se com a ajuda de códigos culturais, tradições e por aí adiante."429 

Educadora: Sabem o que fazia aquele senhor? 

Gabriel: Não! 
Dulce: Nós não sabemos! 
Educadora: Era um senhor que fazia estátuas. Vocês já sabem o que são 

estátuas? 

O Simão levantou-se de imediato e em vez de usar linguagem oral 

exteriorizou corporalmente que sabia, assumindo várias "posições de estátua". Face 

à intervenção do Simão, ainda que numa área limitada e sentados na alcatifa, outras 

crianças imitam-no. 

Nita: Na ginástica...fizemos... estátuas... 
Educadora: Não foi só na ginástica... 
Dulce: Pois não!... Também vimos fotografias de estátuas.*30 

Semanas atrás a educadora tinha realizado uma actividade onde ajudou as 

crianças a fazerem descobertas sobre imagens de estátuas fotocopiadas dum livro 

sobre a Casa-Museu. Entre estas imagens existiam algumas esculturas que iriam 

ser vistas durante a visita à Casa-Museu Teixeira Lopes. 

Educadora: Eu tenho aqui, dentro do saco, umas coisas para vos mostrar. 
As crianças, curiosas, olharam para o saco, que a educadora tinha junto a si. 

428 Gardner, Howard, Arte, Mente e Cérebro: Uma abordagem cognitiva da criatividade, Porto Alegre, ArtMed 
Editora, 1999, p. 94. 

429 Bruner, op. cit., 2000, p. 11. 
430 Notas de campo de 27 de Fevereiro de 2003. 
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Rita: Eu sei... Eu já vi... Ê umas caras!...™ 
Educadora: Umas caras? Olha!... Então vou mostrar-vos!... Querem ver?... 

Crianças [em coro]: Queremos... 
Quando a Educadora tirou a primeira imagem do saco, a Rita disse: Ó 
professora vai passando pelos meninos para eles "ver". 
Educadora: Está bem... Vamos passar*32. 

As imagens foram circulando de mão em mão. Conforme passavam, as 

crianças manifestaram-se de formas diferentes desencadeando entre si processos 

sociais: umas comentavam, outras observavam e nada diziam, outras riam-se, e 

outras, ainda, segredavam para o lado e riam também, consolidando assim uma 

cultura de pares, que em alguns aspectos, "reproduzem interpretativamente"433, segundo 

os interesses e os valores que constituem a sua cultura infantil, enquanto "formas 

partilhadas de agir, pensar e sentir e de se representar a si e ao mundo"43*. 

Ó professora, está todo sem braços!... Sem nada!... 

A primeira imagem que educadora mostrou foi a de um busto de uma criança 
pequena: 
Joca [de imediato]: Olha!... [riu à gargalhada] 
Educadora [sorrindo]: O que é Joca? Porque te ris? 
Rita [interrompe, abanando a cabeça]: Ó professora, está todo sem braços!... 
Sem nada!... 
Educadora: Está todo sem braços!... Sem nada! 
Carlos: Só tem cabeça! 
Telmo: Pois... Nem camisa!... 
Educadora: Camisa!... Falta-lhe a camisa?... 
Telmo: Sim!435 

431 A Rita sorrateiramente já tinha ido espreitar o saco da educadora (Notas de campo). 
432 Notas de campo de 03 de Fevereiro 2003. 
433 Cf. Corsaro, W., "The sociology of Childhood", London: Pine Forge, 1997, in Ferreira, Manuela, op. cit., 2002, 

pp. 272 e 274. 
434 Ferreira, Manuela, op. cit., 2002, p. 274. 
435 Notas de campo de 03 de Fevereiro 2003. 
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Educadora: Que bebé será este que não tem braços? 

Carlos: Eu não quero ver esse bebé! 

Joca: È um bebé múmia. 

Educadora: Porque é que não queres ver assim este bebé, Carlos? 

Carlos: Porque não! 

Educadora: Não gostas? 

Carlos: Não... 

Educadora: O que é que está aqui neste bebé que vocês não gostam? 

Rita: Os braços!... Olha... está todo, assim... desmanchado!... Não tem 

braços... 

Nita: £ não tem pernas!... 

Nuno: Ó professora, já sei! Tem uma saia... 

Educadora: Tem uma saia?... 

Rita [abriu os braços]: Não tem pernas nem nada! 

(...) 

Educadora: Vou ver se tenho aqui outra para vos mostrar! 

A Educadora mostra outra fotografia de outra estátua. 

Joca [olha rapidamente]: Eu nunca vi! 

Rita: Essa também nunca vi. 

Educadora: Como é que é? Isto é um bebé? 

Rita: Não! 

Educadora: Então? 

Rita: Isso é uma estátua. 

Educadora: É uma estátua? 

Rita: É 

Renato. De pedra. É uma estátua de pedra! 

Rita: Pois é! Essa é uma "fotografia". 

Educadora: Esta é uma fotografia? 

Rita: Ê. Tu tiraste. 

(-.)436 

As crianças ficaram impressionadas quando viram as imagens. Nesta altura já 

tinham estado a trabalhar, na sala, a figura humana e a consciência corporal era 

bem maior. Na nossa opinião as fotocópias das fotografias eram pouco sugestivas e 

436 Notas de campo de 03 de Fevereiro 2003. 
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o que ressaltava delas não era o que se pretendia de facto mostrar às crianças, para 

a partir daí se chegar à ideia de as ir ver, na Casa-Museu. Assim a educadora teve 

de "salvar a situação", tentando desdramatizar o que involuntariamente se criara. 

Carinhosamente aproximou-se do Carlos - o mais chocado de todos - e 

tentou conversar com ele. Apesar da tentativa da educadora o Carlos revelou-se 

pouco receptivo. Contudo, esta aproximação não foi infrutífera. Numa das suas 

brincadeiras, no cantinho da biblioteca, o Carlos, o Gabriel e o Nuno estavam 

entusiasmados a ver e a comentar uma história dum livro; de repente o Carlos olhou 

para a estante e voluntariamente pegou nas fotocópias das imagens das estátuas, 

que vira anteriormente; observando-as cantarolou: - Cortaram-lhe os braços... E 

cortaram-lhe as pernas... Fizeram isto sem braços... e fizeram isto sem pernas... 

tárátarátá... tárátarátá... Eu vou fazer uma sem pernas... e uma sem braços...*7 

Ainda a cantarolar o Carlos abandonou o cantinho da biblioteca, foi buscar o 

tabuleiro da plasticina, sentou-se a uma das mesas e começou a modelar formas 

humanas. Entretanto os dois amigos, que tinham ficado na área da biblioteca, 

juntaram-se-lhe, segredaram-lhe e os três em conjunto riram-se das peças que ele 

tinha feito. Todos juntos desfizeram as pecinhas e transformaram-nas numa grande 

bola, arrumaram o tabuleiro da plasticina na respectiva prateleira e alegremente 

dirigiram-se para a área das construções. 

É nítido que o Carlos conseguiu desenvencilhar-se do seu fantasma da 

mutilação, que as fotocópias das fotografias dos bustos lhe provocara, através da 

catarse da construção de "pequenos monstros" que decidiu fazer em plasticina. 

Quando os colegas com quem brincava vieram solidariamente junto dele, entre eles, 

437 Notas de campo de 10 de Fevereiro de 2003. 
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rapidamente, desenvolveu-se uma intercompreensão, que nos atrevemos a 

considerar de mais ou menos consciente, e que lhes permitiu, na base de 

consensos aceites e partilhados, decidirem acerca de novas brincadeiras, que juntos 

iriam realizar. 

A segunda imagem do busto que as crianças observaram era similar à 

primeira. Já não foi sujeita a comentários como a anterior, porque a Rita depressa a 

identificou dizendo que aquela imagem não era um bebé mas sim uma estátua. A 

Rita e o Renato mostraram que já possuíam saberes, que lhes permitiam distinguir 

uma imagem duma estátua da imagem de um corpo. Aquilo que para os colegas 

lhes sugeriu um corpo mutilado e portanto chocante, é aceite por estas duas 

crianças como uma imagem perfeitamente natural de uma estátua. Ao aceitarem a 

imagem como natural, transmitiram aos colegas este seu "saber", que logo que 

compreendido foi prontamente aceite pelos seus pares. É neste contexto que as 

crianças vão constituindo e co-construindo a sua própria cultura através das 

interacções sociais que vão tendo a oportunidade de realizar. Peter Moss, citado por 

Vasconcelos "apela para a necessidade crescente de deixar de falarmos sobre as crianças 

para falarmos com as crianças, escutando-as, entendendo as suas perspectivas, 

reconhecendo que escutar é uma actividade activa, emocional e interpretativa"438. 

Educadora: E onde é que eu fui tirar esta fotografia. Sabem? 
Carlos: Não. Com a máquina de "trografia". 
Educadora: Com a máquina fotográfica. Onde é que acham que eu fui tirar 
esta fotografia? 
Rita: Não sabemos.4™ 

Vasconcelos, Teresa, op. cit., 2001, p. 21. 

Na nossa qualidade de Educadora de Infância recordamos que em muitos momentos, quando face a uma 
pergunta da educadora as crianças se mantêm caladas, surge muitas vezes uma voz que, em nome da 
turma, responde "Não sabemos!", como a querer lembrar-nos que estão à espera que actuemos conforme o 
que socialmente se espera de nós... 
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Educadora: Em que sítio é que existem estas coisas, estas estátuas, como a 

Rita disse? 
Tiago440: No médico, eu acho... 
Educadora: No médico? 
Renato: Eu acho que no cemitério. 
Nuno: Ó professora já sei, no correio... 
Educadora: No correio? Tu vais aos correios? 

Nuno: Vou. 
Educadora: E tem lá uma estátua assim? 

Nuno: Tem.™ 
(...) 

Um mês depois da visita à Casa-Museu Teixeira Lopes as crianças já 

revelavam ideias diferentes e mais precisas dos locais onde possivelmente poderiam 

ter visto estátuas. Já não indicavam locais improváveis, mas referiam estátuas nos 

jardins, na televisão, na feira, nas ruas, nos cemitérios, nas igrejas e nos museus. 

2.2.2. Observar através dos sentidos 

A educadora, procurando preparar as crianças para observarem e 

distinguirem diversos materiais e suas texturas, integrando os conceitos de rugoso e 

de macio, desenvolveu uma história de um quarto com quatro paredes rugosas 

envolvendo a participação activa de todos. À medida que contava a história 

desenhou, numa cartolina algumas cenas, que as crianças comentavam e 

criticavam. Para além desta ilustração, a educadora utilizou cartolina canelada, 

cartolina lisa, pedaços de lixa, peluches e objectos diversos descobertos na sala, 

pelas crianças, depois de perceberem o que era necessário seleccionar. Foi assim 

O Tiago e o Renato são de nacionalidade brasileira. 

Notas de campo de 03 de Fevereiro 2003. 
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possível explorá-los e aperceberem-se de diversas texturas e de outras 

propriedades dos objectos recolhidos: 

(...) 

Educadora: A sala vivia triste. Sabem porquê? 

Crianças: Não... 
Educadora: Porque ela era muito rugosa!... 

As crianças não reagiram, nem teceram qualquer comentário. A educadora 

fez então circular uma cartolina canelada, para que as crianças a tacteassem e 

sentissem a sua textura. As crianças tactearam-na e algumas passaram-na também 

pelo rosto, sem comentarem. Continuavam atentas à história e às expressões faciais 

e corporais da educadora. 

Educadora: As pessoas não queriam encostar-se a ela!... Então um dia, a 
parede apercebeu-se disso e começou a chorar!... Mas, junto dessa parede 
vivia um gatinho. Este gatinho perguntou-lhe: 
- Tu estás a chorar? A parede respondeu: - Estou, porque as pessoas não 
gostam de mim. Não se querem encostar a mim, porque eu sou rugosa!... 
- Não chores eu vou-te ajudar!...disse o gatinho... 
O gatinho tinha uma coisa que a parede não tinha! O que seria? 
Rita: Pelinho. O meu gato tem pêlo. 
Renato: A parede ficou triste!... 
Educadora: O gatinho como é? Será igual à parede? 
Renato: Não, o gatinho tem pelinho.442 

A educadora passou para as crianças um gatinho branco de peluche, para 

que o observassem e sentissem o pêlo. Observando-o, algumas crianças passaram 

não só a mão no pêlo mas também o rosto. Sensibilizadas, manifestaram-se de 

formas diferentes: umas diziam que o pêlo era macio, outras diziam que o gato tinha 

olhos, nariz e boca, e outras, ainda, afagavam-no sem verbalizarem qualquer 

opinião. Para as crianças, segundo Dalila Rodrigues, as "histórias contribuem para o 

442 Notas de campo de 29 de Janeiro 2003. 
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desenvolvimento do seu imaginário e da sua personalidade, adquirindo noções básicas de 

valores morais (o bem e o mal, o justo e o injusto, a verdade e a mentira)'*43'. Neste 

contexto, a leitura das expressões faciais e de todas as interjeições usadas pela 

educadora, reforçando as imagens mentais de cada criança, antecede outras 

aprendizagens posteriores como a leitura de imagens sem palavras e a futura leitura 

de palavras sem imagem. Estes processos ajudam a construir a cultura de pares, 

permitindo o acesso a "experiências concretas e implicadas na comunidade de crianças, 

aprendendo com elas, socializando-se umas às outras e sendo socializadas, permite-lhes, 

reflexivamente, compreenderem-se como tal e apurar o seu sentido de similaridade ou 

diferença'*44. 

... a parede vivia infeliz!... 

Renato: Ó professora, a parede vivia infeliz!... 
A educadora encostou uma cartolina à parede e colocou marcadores de 
várias cores no chão. 
Lili [imediatamente] diz: Ó professora vais desenhar a história? 
Rita: Vai!... Vai, vai... Não vais professora? 
A educadora pegou nos marcadores, olhou para as crianças e desenhou: 
Rita: Faz primeiro os olhos... 
(...) 

Renato: Agora... a parede está a chorar!... [a educadora desenhou também 
lágrimas a cair] 
Nita [admirada com as lágrimas] diz: É a língua!... É vermelha!... 
Renato: Parece fogo!... 
(...) 

Rita: Ninguém gostava de tocar nela!... era rugosa. 
Educadora: Como é que acham que o gatinho ajudou a parede rugosa?445 

443 Rodrigues, Dalila, op. cit., p. 24. 
444 Cf. James, "Childhood identities, self and social relationships in the experience of the child", Cambridge, 

Edinburgh University Press, 1993, pp. 136-137, in Ferreira, Manuela, op. cit., 2002, p. 301. 
445 Notas de campo de 29 de Janeiro de 2003. 
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Renato: Dava-lhe um bocadinho de pêlo. E ele dormia à beira da parede ejá 
não chorava... 
Rita: E ficava maciinha como o gato!... 
Gabriel: O gato fazia festas à parede... 

(...) 
Rita: As pessoas gostam do gato porque é macio. 

Cada criança procurava descrever e imaginar soluções que a gatinho poderia 

adoptar para ajudar a parede, baseada nas suas experiências pessoais e nas suas 

próprias emoções. 

(...) 

Educadora: Qual de vocês tem macio na roupa? 
As crianças apalparam as roupas que traziam vestidas e as dos colegas. 
Educadora: A tua Nita, como é? 
Goreti [interrompe]: A dela também tem macia... 
A Rita levantou-se e foi apalpar a saia da Nita e diz: Tem, tem... Tem macio... 

(...) 

A educadora passou-lhes um pedaço de lixa; o Fábio pegou nele e diz: 
- Ó professora esta pica!., [e passa-a rapidamente ao Tiago] 
Tiago: Não é macio!... 
Joca [apalpa-a]: AH... Pica!... Pica!... [atira-a. para o colega do lado e sacode 
as mãos] 
Educadora: O que é que fez às tuas mãos, Joca? 
Daniel: Arranha!... 
A educadora passa ao grupo uma cartolina lisa e espera que eles se 
manifestem. 
Renato [observa-a]: Aquela pica [lixa], esta é macia! 
Nuno [toca com o pedaço da lixa na face]: Ai... esta pica!... 
Educadora: Achas que és capaz de procurar na sala alguma coisa que seja 
parecida com a cartolina rugosa? 
Nita [põe o braço no ar]: Eu sou. Vou buscar. 
A Nita procurou pela sala e rapidamente trouxe três marcadores e deu-os à 
educadora.m 

446 Notas de campo de 29 de Janeiro de 2003. 
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Educadora [deslizando os dedos pelos marcadores lisos diz para a Nita]: 
Achas que estes marcadores são rugosos? 

Nita: A tampa. 
Educadora: Ah... a tampa é! Tens razão é quase igual à cartolina rugosa!... 

A Nita ficou muito contente, sorriu e foi sentar-se no lugar. 
Dulce [pondo o braço no ar]: Quero ir! 

A Dulce foi também procurar e trouxe uma metade de um pepino de plástico. 
Carlos: Olha o que ela traz!.... Isso não é rugoso!.... 

Educadora: Dulce, isso é parecido com quê? 
Nita [para a Dulce]: Deixa ver... [apalpando o pepino] também pica... 
Dulce: Pica, pica! Não é o pepino... é esta fita aqui! " 7 

Não era o pepino que picava, mas o velcro que permitia a união das duas 

metades. A partir daqui as crianças, de uma forma lúdica, procuraram no espaço da 

sala vários materiais com texturas diferentes; em montinhos, no chão, reuniram as 

famílias™ dos rugosos, dos lisos e dos macios. Os objectos, que elas encontraram, 

circularam por todas, de mão em mão, permitindo que se manifestassem acerca das 

sensações que sentiam quando os tocavam ou passavam os mais macios pelo 

rosto, na expectativa de os sentir melhor. Como diz Rodrigues, "o prazer sensorial 

manifesta-se com mais intensidade e pureza na infância do que na idade adulta. 

Menos preconceituosa, a criança está em melhores condições para aprender 

descobrindo"449. 

A partir deste simples jogo de descobrir coisas para aumentar os montinhos, 

as crianças foram "ampliando as possibilidades de acção e compreensão do 

447 Notas de campo de 29 de Janeiro de 2003. 
448 É relativamente vulgar nos jardins-de-infância chamar "família" aos objectos que apresentam uma 

determinada propriedade comum. Parte-se habitualmente deste termo para se chegar à noção de conjunto. 
449 Rodrigues, Dalila D'Alte, op. cit., p. 11. 
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mundo"450 e realizando a sua "alfabetização visuaf™ O "brincar não está separado 

do mundo real; pelo contrário, é um dos meios de o realizar e nele agir"452. 

A educadora, no Jardim-de-lnfância de forma lúdica explicou-lhes que o 

escultor Teixeira Lopes também fazia estátuas para as pessoas que lhe 

encomendassem, como podemos verificar seguidamente: 

Educadora: Ó senhor Teixeira Lopes é capaz de me fazer a estátua do meu 
filho... [apontando para o mais pequenino de todos] aqui a do Telmo, que eu 
quero ficar com uma recordação dele? Todos se riram 
Nita: Ó professora, eu queria que ele me fizesse... assim como uma 

estátua... 
As crianças entusiasmadas falavam ao mesmo tempo e diziam: Eu também 
queria... Eu também queria... Eu também queria... 
Educadora: Lembram-se daquelas estátuas que vocês viram nas fotografias? 

Crianças [em coro]: Sim! 
Educadora: Foi o escultor Teixeira Lopes que as fez, com muito carinho...453 

...um dia nós fizemos um jogo das estátuas!... 

Noutro episódio, que registámos, as crianças brincaram às estátuas e aos 

escultores. 

Carlos: Ó professora um dia nós fizemos um jogo das estátua, aqui na sala!... 
Simão [interrompe]: Foi, foi!... A professora fez o Carlos!.. 
Educadora: Ah!... Eram umas meninas que precisavam dum escultor que lhe 
desse forma. 
Lila: Era, era...Éramos nós!...464 

(...) 

450 Kishimoto, Tizuko, op. cit., 2001, p. 52. 
451 Lacy, Jeanette. Young Art: Nature and Seeing, New York: Van Nostrand Reinhold, (s/d) in Spodek; Saracho 

op. cit., 1998, p. 353. 
452 Ferreira, Manuela, op. cit., 2002, p. 304. 
453 Notas de campo de 27 Fevereiro 2003, de tarde. 
454, Notas de campo de 27 de Fevereiro de 2003. 
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A educadora depois de mostrar uma estatueta às crianças, que trouxera de 

casa, pergunta: Olhem esta estátua, mexe-se? 

Crianças [em coro]: Não! 

Educadora: É uma estátua feita de pedra, está ali paradinha, não se mexe, 
nem faz nenhum movimento. Ê como o boneco da Rita que ela trouxe hoje de 
casa, se não lhe carregar no botão ele não mexe... Agora vamos ficar todos 
parados, sem mexer. Somo todos estátuas!... 

As crianças ainda sentadas, seguiram as instruções e imitaram os gesto da 

educadora. Endireitaram o tronco, esticaram o pescoço, deixaram cair os ombros e 

durante alguns segundos, não se mexeram, nem falaram. 

Educadora [quebrando o silêncio]: Vamos fazer então, o jogo das estátuas. 

Renato: Vamos!... 
Educadora: Mas não vamos fazer todos de uma vez. Uns vão fazer o júri... e 
outros fazem de estátuas. Sabem o que é o júri? 
Crianças [em coro]: Sim! 
Educadora: São aqueles senhores que estão a ver, só estão a ver e vão dizer 
qual é a estátua mais bonita!... a estátua que não se mexe, nada... Estes 
meninos que estão sentados, vão ver qual é a estátua mais bonita. Depois 
trocamos. São vocês a fazerem de estátua e eles vêm ver!... Vocês tem de 
estar muito atentos. Que eu quero saber qual é a estátua melhor... 
Voltando-se para o outro grupo a educadora diz: 
- Este grupo que vai fazer de estátuas não se esquece do que é que vai 
fazer? Vão fazer de conta que são estátuas, que o escultor vai pegar em 
vocês, vai trabalhar a pedra... vocês vão ficar com uma forma, [as crianças 
riem-se...] pode ser sentados, pode ser em pé, pode ser como vocês 
quiserem, ou deitados. Não se podem é mexer, se não ali aqueles meninos 
vão ver e dizem: aquela estátua não presta, aquela que se mexe muito.. .455 

Assim, cada criança voluntariamente escolheu o que queria fazer. Quem 

optou por pertencer ao júri sentou-se nas cadeiras que formavam um semicírculo à 

volta do "palco". Quem optou por fazer de estátuas foi para o "palco" - área 

improvisada na sala. Depois da educadora explicar o papel de cada criança quer da 

455 Notas de campo de 17 de Fevereiro de 2003. 
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parte do júri, quer da parte das crianças que iam fazer de estátuas, seguiu-se o jogo. 

A Rita rapidamente segredou ao colega do lado a combinar a posição em que iriam 

ficar: 

-Olha! Fica assim!... 

A Educadora bate as palmas e todas as estátuas correm ao som das palmas, 

até que a educadora pare. 

Educadora: Quando eu parar de bater palmas quero ver umas belas estátuas. 
As crianças correm e simultaneamente riem. A educadora pára de bater 

palmas e diz: Parou! 
De imediato, as crianças pararam e rapidamente se colocaram em diversas 
posições, permanecendo imóveis, até que o júri se pronunciasse. 
Educadora: Ó meninos [júri] qual é a melhor estátua?... Gabriel qual achas 
que é a melhor estátua? 
Gabriel: Rita! 
Educadora: Tem a língua de fora!... 

(...) 

Desta forma, o grupo das crianças - estátuas - foram todas escolhidas pelo 

júri. Todas as crianças tiveram oportunidades de experimentar os diferentes papéis: 

estátuas, ou júri. De repente, três crianças que já estavam no júri, apareceram 

disfarçadas456 perante os colegas e a educadora. 

Educadora: Que jeitosas. Ah...olhem estas três estátuas!... Vieram de muito 
longe!... Vieram, de muito longe, fazer uma visita à escola. E sabem o que é 
que elas querem, meninos? 
Carlos: Não! 
As crianças ficam admiradas a olhar para esta surpresa. Ninguém contava 
com este improviso. 
Educadora: Elas precisam de um escultor. Precisam de um escultor que vá 
dar forma às estátuas. Agora vamos escolher aqui os escultores...45? 

456 Três crianças foram ao baú dos disfarces e vestiram-se, ajudadas por nós. 
457 Notas de campo de 17 de Fevereiro de 2003. 
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Tiago: Eu! Eu quero. 

Quase todas as crianças levantam o braço porque queriam ser um dos 

escultores das três meninas que apareceram ao grupo para a pose do "escultor". 

Educadora: Tiago,[escultor] qual é a "estátua" que tu queres fazer? 

Tiago: A Rita. 
Renato: Eu faço a Dulce. 
Joca: Eu faço a Lili. 
Educadora: Vamos lá... Cada um vai pôr a "estátua" como quiser. 
Os "escultores" aproximaram-se da sua "estátua", em silencio começaram a 
criar posições!... [A educadora circulava entre eles procurando incentivá-los e 
dando-lhes sugestões]: - Podem arranjar o cabelo, mas, não precisam de 
segurar na estátua!... Está muito giro... 
Educadora: Qual é a escultura que está mais bonita? 
Daniel: A Rita, a Lili... 
(...) 

Educadora: estão as três muito bonitas, não estão!?... Escultores, muito 
obrigada, palmas para os escultores... Renato, vai à tua " estátua" e vê se ela 
está mesmo "estátua" vê se ela se ri. 
O Renato foi junto dela fez-lhe cócegas mas a "estátua" não se riu. 
Educadora: Muito bem, que rica estátua! [a Nita foi sentar-se] Agora vai o 
Nuno; Nuno vai à tua "estátua" e vê se ela é uma estátua a sério, de verdade. 
[O Nuno aproximou-se da "estátua" tocou-lhe, fez-lhe cócegas] muito bem, ela 
[Lili] nem tira a mão do sítio, boa "estátua"! [a Lili também se foi sentar] Agora 
quem é que fez a Rita? 
Tiago: Eu! 
Educadora: Vai lá ver. [O Tiago, além de lhe fazer cócegas riu-se para ela, 
mas a "estátua" permaneceu imóvel]. - Também se não mexe, muito bem, 
palmas a todos. A Rita sentou-se e respirou fundo, 
Educadora: Já estavas cansada? 
Rita: Já, estive ali... [muito tempof58 

Os três "escultores, compenetrados do seu papel, criaram, com pormenor, 

várias posições nas "estátuas", usando o corpo todo, incluindo os dedos das mãos e 

458 Notas de campo de 17 de Fevereiro de 2003. 
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as posições dos pés. As "estátuas", por sua vez, mantiveram as posições fixadas 

pelos seus "criadores", aceitando plenamente o jogo. 

O jogo do faz-de-conta enriquece a identidade da criança porque ela 

experimenta outra forma de ser e de pensar; amplia as suas concepções das coisas 

e das pessoas e fá-la voluntariamente desempenhar vários papéis sociais que fazem 

parte da nossa cultura, ao representar diferentes personagens. Através destas 

imitações representativas a criança vai também aprendendo a lidar com regras e 

normas sociais. 

2.3. Na Casa-Museu Teixeira Lopes 

Como já referimos supra quando chegámos à Casa-Museu, todos sentimos a 

diferença. O bulício da cidade ficara à porta e o átrio de entrada fazia adivinhar um 

espaço muito especial. As crianças, naturalmente exuberantes, hesitaram, 

segredaram, redobraram a atenção e, após habituarem os olhas à penumbra da 

entrada, descobriram imediatamente as primeiras estátuas; um pouco mais à frente 

começava o Jardim, mas estava na hora do lanchinho da manhã e isso é 

determinante. Rapidamente se aproveitou para distribuir o lanche pelas crianças, 

que, de pãozito na mão, iniciaram a descoberta das estátuas. Com as primeiras 

descobertas459 a acuidade visual reforçara-se; os olhos procuram ao longe e mesmo 

ainda no início do caminho térreo, que nos levaria até ao fundo do jardim, as 

crianças começaram logo a encontrar as estátuas em recantos, protegidas pelas 

folhagens das árvores. 

Crianças: Lá em baixo há muitas... Olha aquela estátua!... Eu já vi outra!.. 
Nuno [entusiasmado]: Olha aquela estátua... 

459 Cf. Ponto 2. deste capítulo - pág. 179 e seguintes. 
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Joca: Olha aquela estátua... È do cavalo!... 
Lili [apontando para trás]: Também tinha ali outra estátua. 
Dulce: Olha!.. Aquela ao fundo... é castanha!...460 

Ao fundo do jardim, as crianças confrontaram-se com uma peça bastante 

grande; segundo a funcionária que nos acompanhou, era um mausoléu por acabar, 

que o escultor iniciara e pensara oferecer, dedicado a Almeida Garrett. Esta peça 

provocou grande admiração, pela sua grandeza e pela estranheza da forma e 

decoração. Pelo facto de estar pousada no chão, as crianças tiveram oportunidade 

de lhe tocar, passando com as mãos em diversos pontos da escultura, o que 

reforçou o interesse e a curiosidade. Circulando à volta dela com espanto, 

segredavam entre elas, comentavam alto e questionavam os adultos. 

Eu não sou capaz!... como é que e/e fez isto?... 

Renato [admirado]: Olha esta estátua!... 
Rita [fascinada]: Ó Professora, olha uma estátua tão grande que ele fez!... Eu 
não era capaz!... Como é aue ele fez isto? 
Educadora: Não eras capaz de quê? 
Lili [apontando para a base do mausoléu, suportada por quatro esculturas 
zoomórficas de felinos]: Olha aquele "trique"! 
Dulce [continuando admirada a olhar para o mausoléu]: Olha para esta 

estátua!... É tão grande!... 
Educadora: Já viram como é possível fazer coisas destas com pedra?! 

Rita: Eu não consigo! 
Educadora: Se calhar o Teixeira Lopes também, antes de fazer esta 
escultura, disse a mesma coisa que tu. Mas depois tentou várias vezes e 

conseguiu fazer coisas tão bonitas... 
A Dulce ao passar com a mão na escultura diz: È ruaosal... 
Rita: É. Ó professora é áspera. 
Nita: Nesta podemos pôr as mãos, mas as outras nós não podemos... 
Dulce: Ó professora como é que ele consegue fazer isto? 

460 Notas de campo de 13 de Março 2003. 
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Tiago: Como é que ele consegue fazer esta estátua? 
Rita: Ó professora, esta não foi bem pintada... tem muito preto!... 
Educadora: Sabes, não é pintada. Esta escultura está ao sol e à chuva e ficou 
assim com estas manchas pretas O que é que acham? Que material é que 

ele usou?. 
Rita: Pedra! 
Dulce: Martelo... 
Rita: Ó professora foi ele que fez estas coisas todas? 
Educadora: Foi! Foi ele que fez. Então vocês não se lembram da história que 

vos contei? 
Dulce: Eu lembro muito bem! Foi o Teixeira Lopes que fez estas estátuas 

todas. E até fez outras: as pessoas e as mães dos meninos pediam para 

fazerem. 

... Vamos descobrir mais... Esta é de barro! 

As crianças entusiasmadas e curiosas, entre ramos e folhagens de árvores 

floridas partiram em busca de outras estátuas. Conforme as encontravam, 

manifestavam-se com regozijo e, por vezes, com euforia. 

Rita [para Dulce em voz baixa]: Vamos para outro lado... Vamos ver outras. 

Dulce: Vamos, vamos descobrir mais. 
Rita: Já encontrei outra!... 
A Rita em frente de uma escultura de um animal, diz em voz alta: Olha esta 
aqui!... Venham ver!... Esta é de barro!... Olha, nós também fizemos de barro... 

Simão: É de barro éí... 
Nita: É mesmo. ..Éda cor do barro que fizemos lá! [no jardim-de-infância] 

Através de um "processo interactivo entre o indivíduo e o meio"462 é feita a 

descoberta e o reconhecimento das estátuas do jardim da Casa-Museu, pelas 

crianças. 

461 Notas de campo de 13 de Março 2003. 
462 Felgueiras, Margarida Louro. Pensara História repensar o seu ensino: A disciplina de História no 3." Ciclo do 

Ensino Básico: Alguns Princípios Orientadores da Metodologia de Ensino. Porto: Porto Editora, 1994, p. 96. 
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Lili [para Goreti]: Olha ali uma estátua no tanque!... Anda ver ali uma estátua! 

[aponta para o busto fixado à parede lateral do tanque] 

Goreti: Ê o Jesus. 
Educadora: Não, não é o Jesus. 
Tiago: É um padre... 
Educadora: Porque é que dizes que é um padre? 
Tiago: Porque é um "cabeçudo". 

Perante o busto de um bispo, com o solidéu na cabeça, duas das crianças 

identificam-no com algo religioso; o Tiago associa-o a um padre. Não encontrando 

as palavras certas para se exprimir chama-lhe "cabeçudo", pelo facto de ter um 

solidéu na cabeça e pelas dimensões agigantadas que o busto apresentava em 

relação a outros, que as crianças já tinham visto. 

(...) 

Educadora: \/amos continuar com a nossa visita? 
Joca [para a educadora]: Ó professora não vamos lá dentro? 
Educadora: Vamos, estamos à espera que a Nita acabe de comer. 
Goreti: Ó Nita, despacha-te! 

Olha, diz alguma coisa!... 

Enquanto esperavam que os colegas acabassem de lanchar, a Rita aproxima-

se do gravador e pergunta-nos: Já ligaste? - Já. Respondemos. A Rita rapidamente 

puxa pelo braço da Dulce: 

Rita: Olha, diz alguma coisa! 
Dulce: Olá! 
Rita [para a educadora]: Diz tu!... 
Educadora [para Rita]: Olhe, desculpe, a senhora o que é que acha daquelas 
estátuas que viu? 
Rita [com uma certa emoção]: Gira, é gira, é muito gira!... 
Educadora: E mais?463 

Notas de campo de 13 de Março de 2003. 
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Rita: Não consigo fazer!... 

(...) 

A Rita continuava impressionada pelo tamanho da "estátua grande", a qual, 

provocou não só à Rita, mas a todas as crianças, alguma estranheza e admiração. 

Esmagada pelo tamanho e pelos pormenores sentia-se incapaz de reproduzir o que 

via e não cessava de se expressar: Não consigo fazer, não consigo fazer!... 

Foi ele que fez ele? 

Vindos do fundo do jardim e tendo descoberto diversas esculturas pelo 

caminho, as crianças lentamente aproximaram-se da sala da exposição da 

estatuária. Ao passarem, novamente, pelo busto do Escultor Teixeira Lopes, diz a 

educadora para todo o grupo: 

- Vou-vos mostrar a cara do Teixeira Lopes. Foi este senhor que viveu aqui 

nesta casa. 
As crianças ficaram em silêncio a observá-lo, frente ao busto em bronze. 
Rita [observando-o]: Foi ele que fez ele? 
Educadora: Não, foi outro amigo dele que também era escultor. Foi esse 
amigo que fez o busto do Escultor Teixeira Lopes. 
(...) 

A Lili [observa outro busto ao lado e diz em voz alta]: - Olha a mãe!... Olha a 

mãe!... Olha a mãe!... 

A representação tridimensional impressionava vivamente as crianças. Perante 

o busto do escultor Rita interroga-se com perplexidade se ele se teria representado 

a si próprio, uma vez que lhes fora dito que as esculturas eram dele. Por sua vez o 

busto que a Lili observava era um busto feminino e logo o interpretou como mãe do 

escultor, segundo um esquema casa - família, onde a mãe aparece como elemento 

afectivo importante. Entretanto o Joca foi espreitar através da porta de vidro que 

dava acesso à sala da exposição da estatuária. 
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Joca: Olha aqui dentro mais!... 

2.3.1. Vamos lá dentro!... 

Gabriel: Estes já vimos!... Vamos lá dentro! 

A técnica do Museu abriu a porta envidraçada de acesso à sala de 

exposição, previamente preparada, conforme acima dissemos. 

Educadora: Agora, vamos entrar mesmo dentro da casa! 

As crianças entraram normalmente. De súbito, pararam em grupo, ainda 

sobre a entrada, lançaram os olhos sobre a sala. O Nuno, à frente, abre a boca, 

sorri, encolhe os ombros, aponta para uma estátua. 

Nuno: Olha aquela!... Estão nus!... [e dá uma gargalhada que contagia os 
outros] 
Rita: Vamos ver!... 
O grupo corre em direcção à estátua; posiciona-se em frente em semicírculo. 
Renato [reflectindo]: Já vimos esta, no papel!... 
Gabriel: Vimos no papel, na sala. É... é os meninos46*... [e ri à gargalhada] 
Tiago: Estão "pelados"!... 
Renato [a rir]: A estátua "tá pelada". "* 

Esta interacção foi feita entre gargalhadas exuberantes. Animadíssimas, as 

crianças, chamavam a educadora. Não sabendo o que dizer, iam-se rindo alto. 

Pouco mais de um mês atrás, face à imagem da mesma estátua em 

fotocópia, as crianças tinham dito: 

Sofia: Estão a dar beijinhos... 
Carlos: Não! Estão a acanhar... 
Rita: Esses é que são normais... têm braços, tem pernas! 

464 Teixeira Lopes, "Meninos a lutar", escultura de gesso, s/d; Catálogo da Casa-Museu Teixeira Lopes; peça n.° 
73. Galerias Diogo Macedo, Câmara Municipal de Gaia, 1978. A peça em mármore encontra-se no Museu de 
Évora. 

465 Notas de campo de 13 de Março de 2003. 
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Renato: Estão pelados. 

Nita: Estão a andar à luta. 

Renato: Eu em casa ando à luta com o Tiago.466 

(...) 

Estes dois episódios manifestam a diferença entre as reacções face às 

imagens fotocopiadas que viram das esculturas e a observação directa das mesmas. 

O comportamento das crianças foi bem diferente. No jardim-de-infância não 

demonstraram grande entusiasmo ao verem a escultura das três crianças a lutar. Na 

Casa-Museu as esculturas atraíram-nas e provocaram espanto e curiosidade pelo 

realismo dos corpos, dos panejamentos, das cores, dos materiais e das diferentes 

texturas, como veremos. 

Agora vamos àquela!... 

Carlos [em voz baixa]: Agora vamos aquela!... Olha aquela... Vamos ver!... 

Gabriel: Vamos! 
Carlos: Vamos ver por trás!... 
Goreti: Ó professora olha aquela estátua parecida "dum brarco". 
Educadora: Parece um barco? 
Goreti: Sim, parece!... 
(...) 

O Carlos, o Nuno e o Gabriel, sorrateiramente, foram para trás duma 

escultura. Escondidos entre a parede e a estátua, sustentada por uma larga coluna 

que tirava a visibilidade a quem vigiava, vão observando, tocando-lhe, falando muito 

baixinho e, quando riem, põem a mão à frente da boca evitando serem descobertos. 

A dada altura o Carlos curioso põe a mão na estátua ri e diz baixinho: Olha o 
cu... Responde o Nuno também a rir: - "tá"nu!... 467 

466 Notas de campo de 03 de Fevereiro de 2003. 
467 Notas de campo de 13 de Março de 2003. 
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Gabriel [olha para a parte de cima da estátua]: Olha a cabeça!... A cabeça... a 

cabeça careca... as costas!... 

E vão fazendo outros comentários, muito baixinho, procurando que os adultos 

não os ouçam, nem os vejam, sempre observando a estátua. Protegidos no seu 

esconderijo, as três crianças deslizam a pontita dos dedos sobre a estátua. 

Gabriel: É liso o cu!... [ri-se e põe a mão sobre a boca]. 
Carlos: Éfrio!... [ri-se baixinho] 
Nuno: É dura, é pedra!... [não se contêm e riem-se alto]. 
Educadora [surpreende-os]: O que estão a fazer os meninos aqui?... 
As três crianças saem a rir e a correr do esconderijo e dirigem-se para outra 
estátua. 
Renato aponta para uma estátua denominada "Isabel"468 e diz para a educa
dora: Ó professora também vimos lá... 
Educadora: Também vimos esta, vimos sim senhor... 

Ó senhora, parece uma cortina mesmo a sério!... 

A Rita, muita atenta e admirada, aproxima-se da estátua de uma criança 

pequena489 sentada numa cadeirinha de espaldar alto, trajando um vestido 

pregueado e comprido, diz para a técnica da Casa-Museu: 

- Ó senhora, parece uma cortina mesmo a sério!., [tocando com o dedito no 
vestido, maravilhada] Parece uma cortina mesmo a sério!... é bonito!...Parece 

a sério!... 
Dulce: Não é cortina é um vestido!... É até ao chão!... 
Rita: Nós não conseguimos!... 
Educadora: O que é que vos parece esta estátua? 
Rita: É uma bebé!... De três anos... 
Educadora: £ como é que ela está vestida? 
Rita: Com um vestido... 

468 Teixeira Lopes, "Isabel", cabeça de criança, estátua em mármore, 1900; Catálogo da Casa-Museu Teixeira 
Lopes; peça n.° 100. Galerias Diogo Macedo, Câmara Municipal de Gaia, 1978. 

469 Teixeira Lopes, "Menino a dormir na cadeira", s/d, estátua em mármore; Catálogo da Casa-Museu Teixeira 
Lopes; peça n.° 65. Galerias Diogo Macedo, Câmara Municipal de Gata, 1978. 
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Educadora: Com um vestido grande, não é? 
Lili: Ó professora, ela está sentada na cadeira. 
Tiago: Está sentada a dormir. 

De uma forma geral todas as esculturas que as crianças viram, mesmo as 

que já tinham sido vistas no jardim-de-infância, através das fotocópias, foram 

observadas com curiosidade e como novidade. 

Simão: Olha esta aqui\...470 

Dulce: "Tá"no chão!... 
Rita [admirada]: Olha a pila dele!... 
Gabriel [a rir]: Ó Carlos anda ver a pila dele!... Olha a pila dele!... Anda cá 

ver!... 
Rita: Olha para ele!... 

As crianças ao depararem-se com esta escultura, pousada no chão, sentam-

se imediatamente junto dela. Observam-na atentamente, chamam à atenção dos 

colegas e dos adultos. "A criança descobre pormenores que escapam à visão global 

do adulto.'"7' 

Fábio: Olha a peteca.... 
Joca: Ele está careca. É uma mulher e um homem!... 
Educadora: É uma mulher? 
Nita: É uma mulher e um homem!... Estão deitados... 
Tiago: A dormir 
(...) 

Gabriel: Tem barriga e tudo!... 
Rita: É gira. 
Educadora: Porquê Rita? O que é que tu gostas na estátua? 
Rita: Olha gosto... da forma... 
Renato: É o menino que está dormindo no colo da outra!.. O Teixeira fez! 

(...) 

470 Teixeira Lopes, "Meninos a dormir", s/d, estátua em gesso; Catálogo da Casa-Museu Teixeira Lopes; peça n.° 
106. Galenas Diogo Macedo, Câmara Municipal de Gaia, 1978. 

471 Rodrigues, Dalila D'Alte, op. cit., p. 77. 
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Rita [para Dulce]: Anda cá ver outra vez a piloca.... (...) a pilocas...472 

A nudez e o realismo das duas crianças da escultura surpreende-as. 

Sentadas nas beirinhas do estrado que suporta a peça, bem perto do chão, ou de pé 

ligeiramente debruçadas, à volta, as crianças olham atentamente. A luz também 

favorece a observação e o claro-escuro que se revela, propicia a "adoração" da 

estátua. O facto das crianças representadas estarem como que a dormir, influencia 

os comportamentos das que as observam; algumas que antes riam abertamente, 

sorriem agora e contemplam calmamente aquele sossego, mimetizando-se 

inconscientemente com a obra-de-arte. 

E porque é que esta "tá" tapada?... 

Rita [surpreendida aproxima-se de uma escultura tapada, diz para a 
educadora]: E porque é que esta "tá" tapada? 
Educadora: £ o que vamos ver. 

A educadora preocupou-se em integrar nesta visita, à Casa-Museu Teixeira 

Lopes aspectos mais lúdicos, tornando-a aprazível e agradável para as crianças. 

Decidiu, de acordo com a directora da Casa-Museu, fazer um jogo no interior da 

sala. Na véspera da visita taparam-se duas esculturas com um pano. Na visita 

esperou-se que as crianças reagissem às esculturas tapadas. Conforme as suas 

reacções se iria desenvolver o jogo. O jogo seria baseado no interesse das crianças 

e nos seus questionamentos. Tudo seria uma surpresa. 

Dulce [apontando]: Oh!... Porque é que aquela "tá" tapada!?... 

O Carlos aproxima-se da peça tapada, curioso toca no pano e prepara-se 

para o retirar sem que ninguém veja. A educadora atenta aos comportamentos das 
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crianças diz: - Olha, não se mexe, não se tira o pano. O que é que achas que está 

ai? O Carlos encolheu os ombros e não respondeu. 

LWv.Ê frágil!... 
Educadora: O que é que acham que está aí? 
Goreti: É uma estátua. 
Educadora: Ê uma estátua porquê? Tu vês por fora? 
Carlos: Não. 
Dulce: Não. Não se vê por fora. 
Educadora: Pode ser outra coisa qualquer que esteja ali. 
Gabriel: É levantar o pano e depois já vimos... 
O Carlos, a Goreti e a Lili passaram as mãos por cima do pano. 
Lili: É macia... 
Joca: Não é nada!... 

O Carlos, curioso, deslizava as mãos sobre o pano, tentava espreitar o 

objecto e apertava-o entre o polegar e o indicador, pretendendo retirar o pano. 

Educadora: Ó Carlos, o que é que te apetecia fazer ai? 
Carlos: Quebrar... 
Educadora: Quebrar!? Ai não... que estraga!... Não se pode estragar as 
peças do Museu!... 
Nuno: Não. Mas tiramos o pano e assim vimos... 
Educadora: Ó Nuno, ora tenta tocar devagarinho e adivinha o que está 
dentro. O Nuno tocou no objecto com um dedo e disse: É uma cabeça. 
Educadora: O que é que tu sentiste? 
Carlos: É uma cabeça, é uma cabeça.... 
Educadora: É uma cabeça? 
Carlos [afirma]: É. É uma cabeça é. O Tiago aproxima-se, desliza as mãos e 
tenta descobrir!... 
Educadora: O que é Tiago? O que é que te parece? O Tiago encolheu os 
ombros.*73 

A Dulce foi também acariciar o objecto misterioso, para adivinhar o que 

estava envolto no pano. As crianças espontaneamente juntaram-se à volta do 
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objecto, curiosas e interessadas insistiam com a educadora e com a Técnica do 

Museu para que deixassem tirar o pano. 

Rita: Posso tirar o pano? 
Educadora: Não. Ê surpresa. Só no fim. Primeiro quero que digam o que é 
que está lá... 
Rita [curiosa]: O que está ai tapado nós já vimos? 

Educadora: Não sei. Eu estou como vocês, está tapada e eu não sei o que é 

que está lá debaixo do pano. 

Nita [afirma]: È uma estátua!... 

A Dulce ao apalpar o busto ia dizendo o nome das partes do corpo: - Aqui... a 

cabeça!... os olhos estão aqui!... o nariz é pequeno!... Ê uma menina! 

E tenta posicionar-se como imagina a estátua; cruzou os braços e inclinou a 

cabeça para o lado esquerdo. Depois continuou a apalpar e diz: A cabeça está 

assim... [e inclinou a cabeça], os olhos estão aqui... em baixo... 

Renato: Éuma "minina"... 
(...) 

As crianças iam apalpando a estátua à vez e cada uma se expressava 

conforme o que lhe parecia. Todas as crianças fizeram questão em tocar no objecto 

tapado e tentar adivinhar o que era de verdade. 

Bia: Tem aqui o queixo. 
Educadora: E atrás terá alguma coisa que vocês... 
Goreti: Pés. 
Educadora: Tem pês? Então a cabeça está tão próximo dos pés? 
Goreti: Eu sinto o cabelo, eu sinto o cabelo... 
Rita: Oh!... tira o pano! 
Educadora: Só tiramos quando vocês descobrirem o que está lá debaixo. 
Rita [ri]: É uma menina deitada. 
Dulce: É uma menina assim, assim... [inclina a cabeça para exemplificar]474 
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Carlos [espreita por debaixo do pano]: Eu já vil... Eu já vil... 
Educadora [para Renato]: o que te parece que está ali debaixo? 

Renato: Uma coisa redonda. Uma bola. 
Educadora: E vocês quando tocaram acharam que era macio, áspero... 

Rita: Macio... 
Dulce: Macio. 
Educadora: E por baixo do pano? 
Dulce [tocou novamente]: Estou a sentir acara... 
Educadora: Podes puxar um bocadinho o pano, podes tirar... [O Carlos tirou 

imediatamente o pano]. 
Rita [grita]: Ê um menino!... Eu toquei-lhe no nariz e na boca e nos olhos!... 
As restantes crianças ficaram à volta da escultura numa atitude de admiração, 
mas não comentaram. 
Num plano superior, um pouco atrás do Menino da Gola475, uma outra estátua 
chama a atenção das crianças. 
Nita: E esta como chama? 
Educadora: Suponho que é botão... 
Tiago: ...de Rosa! 
Renato: Botão de Rosa476, já lembro... 
Lili: Botão de Rosa, eu já lembro. 

Agora vou ver a outra!... 

Rita: Agora vamos à outra!... 
Simão: Vamos. 

A Rita apressadamente dirigiu-se para a outra escultura que estava também 

tapada. O grupo seguiu-lhe os passos. 

Educadora: \/amos tentar, então descobrir essa? 
Joca: Olha esta lá" de joelhos, parece, não parece?... 
Gabriel [apalpando]: aqui os olhos, aqui o nariz, aqui o queixo... 
Nita [a rir]: Não tem pernas.. 477 

475 Teixeira Lopes, "Menino da Gola", s/d, estátua em mármore; peça fora do Catálogo de 1978. 
476 Teixeira Lopes, "Botão de Rosa", s/d, estátua em mármore; Catálogo da Casa-Museu Teixeira Lopes; peça 

n.° 108. Galerias Diogo Macedo, Câmara Municipal de Gaia, 1978. 
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Lili [em voz baixa]: Vamos tirar o pano... 

Educadora: Nada de descobrir o pano... acabou-se o jogo... 

Joca [apalpa a cabeça da estátua]: Parece um círculo... 

Educadora: Será que tem aí um círculo? 

Renato: É uma "minina" e "tá" a fazer coco... Olha aqui a orelha... 

(...) 

À semelhança do jogo anterior, as crianças estiveram, a descobrir os 

diferentes elementos do corpo. 

Educadora: Lili tira o pano. [A Lili imediatamente tirou o pano. As crianças 

não se detiveram e gritaram!] 
(...) 

Joca: É branco é diferente478! 
Educadora: Porque é que dizes que é diferente? 
Renato: A outra é mais escura... 
Simão: Olha, não tem cabelo. É careca... 

Vamos até lá a cima!.... Vamos subir... 

As crianças ainda observavam a escultura destapada. Diz a Lili em voz alta: 

Olha, já viram aquelas escadas!... Olhem aquelas escadas!... Vamos até lá a cima! 

Vamos subir! Inesperadamente, já com os pés nos primeiros degraus, as crianças 

preparavam-se para subir até à galeria, quando, firmemente diz a técnica do Museu: 

- Para ai não!... A Casa ainda está em obras, estão lá em cima estátuas, mas 
estão embrulhas; no momento, não as podemos ver!... 
Educadora: Meninos... Não podemos ir lá para cima!... 

As crianças manifestaram-se tristes, voltaram para trás, algumas já a meio 

das escadas dizem: Nós queríamos ver... mais estátuas... do Teixeira... O/7/...479 

478 Teixeira Lopes, "Mário", cabeça de criança, 1920, estátua em mármore; Catálogo da Casa-Museu Teixeira 
Lopes, peça n.° 107. Galerias Diogo Macedo, Câmara Municipal de Gaia, 1978. 
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Lili: Ó professora, olha lá aquela estátua!... [aponta para uma estátua enorme 
que estava embrulhada junto da parede] 
Educadora: Não se pode tirar o plástico? Aquela está para arranjar. 

Lili: Queria ver!... 
Nita: Oh... podíamos ir lá acima ver!... 
Educadora: As pessoas que visitam esta casa não podem ir lá para cima. 
Quem vai lá só são as pessoas que trabalham aqui no museu... Vamos 
sentar-nos um bocadinho e assim descansamos. 

Carlos: Não. Eu não quero. 
Nita: Eu não estou cansada.... Eu quero é ver mais... 
As crianças acabaram por se sentar um nos degraus. 
Educadora: Não podemos ir lá para cima, nem irmos a outros sítios da Casa 
porque está em obras. Nós só vínhamos ver esta sala. 

De facto a programação desta visita não previa visitar outras salas da Casa-

Museu, uma vez que o edifício se encontrava em obras e algumas das suas peças a 

ser restauradas. Porém, face aos comportamentos até aí revelados e à persistência 

das crianças em espreitar para a sala contígua repleta de peças em cerâmica, a 

técnica viria a ceder, como veremos. 

2.3.2. O que é que vocês já descobriram? 

Sentadas nos degraus da escada, apesar de não se sentirem cansadas, as 

crianças conversam com a educadora e identificam as cores e os diversos materiais 

de que são feitas as esculturas (a pedra, o barro), assim como as partes do corpo. 

Educadora: Então o que é que vocês já descobriram? Quando estiveram a 
ver aquelas estátuas que estavam dentro do pano o que é que sentiram? 
Lili: Descobri que era igual que era duro... 
Dulce: Descobri que estava assim para a frente e tinha olhos... 
Educadora: Ó Nuno, qual foi a estátua daqui que gostaste mais? 
Nuno: Daquela, dos meninos... [a lutar].480 
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Educadora: Achas que é parecida com a que tu vistes lá na escola, com a 
imagem? Ou pensavas que era diferente? 
Nuno: Pensava que era diferente. 

Educadora: Porquê? 
Nuno: Estava mais escura na "togafia". 
Educadora: Acham que elas são todas feitas do mesmo material? 
Rita [imediatamente responde e aponta para uma estátua]: Aquela é de 

pedra... 
Renato: Aquela é barro... 
Nita: A cadeira da menina é de pau.481 

Educadora: A de barro era aquela que vocês estiverem a apalpar? Lembram-

se da cor? 
Nita: Era branco 
Dulce: Não. Amarela 
Educadora: Tinha um tom amarelado... 
Nuno; As outras são verdes. 
Educadora: Quais é que são verdes? 
Nuno: Lá fora... as verdes. 
Educadora: Sim são verdes. De que material são feitas? As que estão lá fora 
são iguais?... Vocês querem ver outra vez ou querem ir embora. 
Crianças [em coro]: Ver!462 

As crianças levantaram-se dos degraus, aleatoriamente correm para as 

esculturas e continuaram com comportamentos semelhantes àqueles que tiveram 

quando viram as esculturas pela primeira vez. Não resistem e voltam a espreitar a 

sala do lado, querendo entrar. A Técnica do Museu diz-lhes: - Ali não, porque as 

peças podem cair se lhes tocarem... As crianças ficam tristes e voltam a observar as 

mesmas esculturas com muito à vontade, mas observando-as ainda com mais 

pormenor. 

481 A Nita de 4 anos convenceu-se que a cadeirinha era de madeira, pelo mestria com que o mármore está 
esculpido. 
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Olha este! Está a olhar para nós!.. 

Rita [coloca-se em frente de uma escultura, muito admirada]: Olha este! Está 
a olhar para nós!.. 
Nita [observa e confirma]: Pois "tá"!... Égiro!... Ó professora olha esta!.. "Tá" a 
olhar para nós!... Vamos aquela sala!... 

O naturalismo das esculturas é talvez a característica que mais impressionou 

os pequenos visitantes, reagindo com observações, no tocar ou no olhar 

atentamente as peças. A técnica do museu, atenta ao entusiasmo das crianças 

dirige-se à educadora e explica-lhe que a referida sala não tinha sido previamente 

preparada, mas que reconhecia que as crianças revelavam grande interesse e 

contentamento e que já "têm descoberto tantas coisas...". Sugere então que as 

crianças a poderiam visitar, mas só em grupos de duas ou três, para evitar qualquer 

acidente. Na opinião da técnica, de facto, as crianças manifestaram mais interesse, 

vontade de observar e explorar que muitos visitantes de idades mais avançadas. 

A Rita ouviu a proposta da técnica e imediatamente puxou o braço da Dulce e 
diz: - A senhora já deixa!... Já deixa... Já deixa... A Dulce não percebeu a 
mensagem da Rita e exclamou: "Tás"maluca!?... 

2.3.3. A senhora já deixa!... Somos as primeiras! Vamos! 

Rita: Ó professora, eu vou com a Dulce, vamos as duas... 
Nita: Eu vou com vocês... 
Técnica: Só dois de cada vez!... 
Educadora [para as crianças]: Já podemos ir ver esta sala, mas temos de ir 
só dois de cada vez e... não podemos tocar em nada... [enfaticamente] 
Rita [para Dulce]: Somos as primeiras! Vamos. Olha a peixeira!...483 podes 

vir... 

483 A peixeira era uma estátua que se encontrava na sala do lado e se avistava da porta. As crianças já a tinham 
descoberto e referenciado. O Carlos da primeira vez que a viu disse para o Joca: - Olha ali aquela peixeira 
maluca... (Notas de campo de 13 de Março de 2003). Teixeira Lopes (Pai), "Varina", gesso patinado. Catálogo 
da Casa-Museu Teixeira Lopes, peça n.° 38. Galerias Diogo Macedo, Câmara Municipal de Gaia, 1978. 
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A Rita deu a mão à Dulce e entraram na sala acompanhadas pela 

educadora... Na sala tiveram um comportamento diferente: fizeram silêncio, 

observaram as figuras com muita atenção e com muito pormenor. A técnica disse ás 

crianças que as peças expostas naquela sala tinham sido quase todas esculpidas 

pelo pai do escultor Teixeira Lopes. 

Rita: Olha parece um porco... Ó professora foi ele que fez isto?... [apontou 

para uma cena da matança do porco]484 

Educadora: Foi o pai. Lembram-se de falarmos que o pai tinha uma 
fábrica?485 Foi o pai que fez estas peças todas... 
Gabriel: O pai de quem? 
Educadora: O pai do Teixeira Lopes. Ele ensinou o Teixeira Lopes486. 

Rita: E estas? 
Educadora: Também. 
Dulce [confirma]: E estas duas também... 

Rita: £ aquela ali? 
Educadora: Aquela é um quadro do Teixeira Lopes. 
Rita: Foi um amigo... Ó professora mas é a sério, [a Bia queria certificar-se se 
aquela pintura no quadro era mesmo o Teixeira Lopes.] 
Educadora: É, é a sério. 

Entretanto a Rita fixou-se numa vitrine que continha pequenas estatuetas. 

Eram estudos e por isso com aspecto mais tosco. 

Estas estão mal feitas 

Rita: Ó professora, estas estão mal feitas!... 
Dulce: Pois estão, estão mal feitas Rita...487 

484 Teixeira Lopes (Pai), "Matança do porco", grupo escultórico, barro policromado; Catálogo da Casa-Museu 
Teixeira Lopes, peça n.° 43. Galerias Diogo Macedo, Câmara Municipal de Gaia, 1978. 

485 Lopes, J. M.. T. Teixeira Lopes íntimo e a grande época de 1900", in Boletim Cultural de Gaia, N°2 de 
Novembro de 1966, pp. 21-41. 

486 Valle, Carlos, "O Centenário de Teixeira Lopes", in Boletim Cultural de Gaia, N° 2, Novembro de 1966, 
pág. 21. 
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Rita: Agora vamos ver estas... [A Bia e a Beatriz, muito admiradas, 
descobrem que algumas estátuas são feitas de barro] 
Dulce: Olha esta é que é de barro, olha de barro... 
Rita: Olha esta é barro!... Esta é barro... Ó professora... esta é barro... 
Educadora: Olha! Vês? Esta tem a cor daquelas que nós fizemos. 

A técnica do museu tentou, por diversas vezes, dialogar com as crianças mas 

estas não ligaram e continuaram, conforme entenderam, a explorar a sala. A dada 

altura, ao observar uma vitrina com umas figurinhas que representavam os trajes de 

várias regiões e interagindo baixinho, pergunta a Rita compenetrada: - Ó Leonor o 

que são? 

A técnica, mais uma vez tenta; aproxima-se das crianças e diz: - Estas 

representam os trajes das regiões... A Rita ri-se, encolhe os ombros e abana a 

cabeça dando a entender que não tinha percebido o que a técnica tinha dito. A 

técnica apercebendo-se opta por outra estratégia, passando a responder apenas às 

questões das crianças, esforçando-se por adaptar a sua linguagem. 

Rita [aponta]: Quem è? 
Técnica: E um pastor que guarda ovelhas. 
Rita: O que é que é isto? 
Técnica: Essa é uma mulher que apresenta um traje espanhol... 
Dulce: E aquele? 
Técnica: Esse apresenta um traje de outra região... 
Rita [passando figuras]: E esta? 
Técnica: É uma mulher que vende galinhas e ovos; vendia antigamente; 
andava pelas casas a vender. E este aqui vendia água fresquinha....** 

Desta forma as crianças ouviram a senhora com muita atenção. Iam 

perguntando conforme iam descobrindo e lhes interessava. 
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A Rita aproxima-se de outra estátua e interrompe a técnica: £ esta? Olha, e 

esta? 
Técnica: Esta é uma peixeira, é como aquelas... só que esta é grande. 
Dulce: E aquela? [Este grupo fez questão em voltar a ver as estatuetas e 

perguntar à funcionária "quem eram"...] 

A Rita e a Dulce aproximaram-se, outra vez, da vitrine das imagens 

pequenas de estudo. Pergunta a Rita: E estas? 

Técnica: Vocês há bocado disseram que estas estavam mal feitas. Elas não 
são mal feitas! Só que elas foram feitas mesmo assim. Porque são estudos... 
Sabem que o artista antes de fazer a peça bem feitinha, primeiro faz o modelo 
num bocadinho de barro, para ver como fica..., às vezes vocês fazem um 
desenho e depois vão fazer outro...469 

Rita: E iá está melhor... iá está melhor 
Técnica: Pois já está melhor... 
Dulce: £ estas... 
Lili: £ aquelas também.... 
Rita: £ aquela? 

Técnica: £ igual. É a mesma coisa... 49° 
(...) 

As crianças não só demonstraram grande interesse e curiosidade pelas 

estatuetas, como foram capazes de distinguir "estudos" as que achavam mal feitas 

- de trabalhos acabados -já estavam melhores -. Pareceram ter compreendido as 

explicações dadas pela técnica do museu, dada a insistência e persistência que 

revelaram. 

489 Vitrine contendo diversos estudos e esbocetos em barro cozido e em gesso, assim como um pequeno busto 
de Bocage em gesso patinado, por Teixeira Lopes (Pai); Catálogo da Casa-Museu Teixeira Lopes, peça n.° 
57. Galerias Diogo Macedo, Câmara Municipal de Gaia, 1978. 
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2.3.4. Já fiz uma estátua. A minha é os meninos a lutar 

Terminada a visita no interior da Casa-Museu, as crianças saem para o 

jardim. A educadora e as auxiliares da acção educativa491 convidam-nas a sentar-se 

apontando para os bancos de madeira, do jardim, pintados de verde. De seguida 

distribuem pedaços de plasticina pelas criança que imediatamente começam a 

moldá-los a seu gosto. Todo o grupo aderiu com entusiasmo à modelagem da 

plasticina. Noutras circunstâncias esta actividade seria desenvolvida no atelier492 de 

escultura de Teixeira Lopes, mas este encontrava-se encerrado para obras e não 

era possível visitá-lo. As crianças adaptaram-se rapidamente, utilizando os bancos 

corridos como mesas. 

Nita [para Rita]: Ó Rita isto é plasticina... hum... cheira mal... 
Rita: Não cheira nada... 
(...) 

Nita: Ó Dulce é dura esta!... 
Dulce: [riu-se]: É dura, ó que?!... Ah... é... ora aperta.... [ Nita foi apertar a 
plasticina da Dulce]. 
Goreti [fala sozinha para a plasticina]: Vou fazer daqui um monstro... 
Rita: Olha iâ fiz uma... estátua... 
Lili [canta]: Já fiz uma estátua, já fiz uma estátua... É uma casota... 
Goreti [para educadora]: Olha para esta estátua!... 
Educadora: Que estátua é essa? 
Goreti [olhou para o bonequito que tinha feito de plasticina]: De "peda". 
Educadora: Ah... é de pedra!... Olha a Lili também está a fazer uma... 
Lili [sorri]: A minha é os meninos a lutar. 
Nuno: A minha também é uma estátua..., também de pedra. 
Gabriel: A minha é uma bola de futebol. 
Nita: A minha é a cadeira da bebé.493 

491 Nesta visita foram duas auxiliares de educação, da escola, a acompanhar as crianças. 
492 Tal como o edifício da Casa-Museu o atelier estava e continua a sofrer uma intervenção de manutenção. 

Algumas estátuas também estão a ser restauradas. 
493 Notas de campo de 13 de Março de 2003. 
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Tiago: A minha é um negócio... 

Goreti: Eu quero fazer outra estátua [A educadora deu-lhe mais plasticina] 

(...) 

Nita [canta:] Olha a minha estátua, olha a minha estátua... 
Lili [observando o boneco da Dulce]: Uii... uma "narista"!... Tem cabeça e 
tudo!., [a estátua da Dulce tinha o nariz e a boca em "alto relevo"] 
Gabriel: Olha a minha é uma bola, pem... pam, pam...494 

Na actividade proposta, com o intuito das crianças descansarem, antes do 

regresso ao jardim-de-infância, elas recriaram o que viram, modelando as estátuas 

que mais as impressionaram. E "Os meninos a lutar" foi uma das que lhes prendeu a 

atenção. É de notar a utilização espontânea de vocabulário específico, a nosso ver 

já fruto das diversas abordagens que tiveram oportunidade de vivenciar. 

2.4. De volta ao Jardim-de-Infância 

A visita à Casa-Museu Teixeira Lopes correspondeu às nossas expectativas. 

As crianças mostravam-se contentes e puseram-se a cantar na paragem enquanto 

aguardavam o autocarro dos STCP. Algumas pessoas, curiosas pela presença 

alegre deste grupo de crianças, interpelaram-nas tendo ficado a saber "tudo e mais 

alguma coisa" já que muitas explicavam pormenorizadamente onde tinham ido e o 

que tinham visto. 

Depois do almoço, quando chegaram à sala, três crianças dirigiram-se para a 

estante onde estavam as fotocópias das imagens das estátuas e começaram por 

procurar aquelas que tinham visto na Casa-Museu. Discutindo entre elas, acabaram 

por chamar à atenção das restantes crianças. Juntas identificavam-nas e 

mencionavam os possíveis lugares onde estas estavam colocadas na Casa-Museu. 

Rita [com uma imagem na mão]: Esta estava!... 

494 Notas de campo de 13 de Março de 2003. 
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Nita [pegou noutra]: Esta não "tava"!... Não vimos lá!... 
Dulce [para Nita]: Eu vi uma parecida no pátio, lá fora!... 

Rita: Olha, esta estava tapada!... 
Nita: Falta "outa" que vimos lá!.... 
Rita: Olha, ó professora eu não vi... esta!.... 
Renato: Olha esta!... Olha esta!... Esta estava!... 
Bia: Ah... pois estava lá dentro!... Ah!...495 

As crianças falam ao mesmo tempo, com entusiasmo. Na tentativa de melhor 

comunicarem entre si e recordando-se de nomes das estátuas, algumas crianças 

chamam às imagens pelos nomes. Perante outras imagens que não reconhecem ou 

não recordam, atribuem-lhes outros nomes inventados/imaginados por elas. 

Gabriel: Este é o "botãozinho rosa..." 
Nita: O pai não "tava"!...[referia-se ao pai do Teixeira Lopes] 
Renato: Eu vi a Anabela!... [nome não real] 
Rita: Eu não vi. Onde "tava"? 
Renato: Lá dentro!... "tava"!... 
Educadora: Não te lembras Rita? Não estás a ver qual era? Era grande ou 
pequena, Renato? 
Renato: Pequeno... 
Rita [abre os braços]: Ó professora vi muitas!... Já me "confunti" com todas!... 
Educadora: Já te confundiste com todas. 
Rita: Estava lá uma com dois homens. 
Dulce: Não, eram três que eu vi. 
Nuno: Eram três meninos. 
Renato: Deve ser "raparigos"!... 
Carlos [pega numa imagem]: Olha este?... Olha este? " Tava" lá este! 
Rita: O professora anda lá!... Vê se tem mais!... Nós queríamos ver mais!... 
(...) 

A educadora, depois desta conversa, colocou papel cenário e marcadores no chão, e 

sugeriu às crianças que desenhassem a estátua que mais gostaram, a que menos 

gostaram, ou outra qualquer: 

495 Notas de campo de 13 de Março, de tarde. 
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Renato: Eu gostava do cavalo e da onça. 
Tiago: Eu também. 
Rita: Eu gostei daquela que nós não podíamos entrar...[referia-se à sala em 

que não estava prevista a visita das crianças] 
Gabriel: Vou fazer uma estátua, com os pés e as pernas... 
Nuno: Eu vou fazer dois... 
Rita: A estátua não tinha pernas. Esta não tem pernas... [desenhou um busto] 

O grupo compenetrado participava activamente no desenho colectivo. 

Algumas crianças, conforme acabavam de desenhar, iam dizendo o nome da 

estátua à educadora, para que esta o escrevesse. 

Rita: A minha é aquela que estava tapada, a branca... 
Carlos: Olha a minha é a Isabel... 
Gabriel: Ó professora esta tem umas asas [mostrando o seu desenho]... 
Renato: Esta é o cavalo... 
Simão: A minha é o botão de rosa... 
Goreti: A minha é a Isabel 
Educadora [para Lili]: Qual foi a estátua que tu desenhaste, tem nome? 

Lili: Não. 
Joca: Esta é uma estátua só com um pé. 
Tiago: Ó professora esta é o cavalo a "falar" asneiras496 

(...) 

2.4.1. Uma entrevista espontânea - da "Rainha Especial" 

Depois das crianças realizarem este registo a Rita e a Dulce dirigem-se para 

o gravador, que estava em cima de um armário e disseram entre si: - Vamos falar? 

Vamos!... 

Rita [pergunta-nos]: Posso falar? Deixa-me falar! 
Leonor: Fala à vontade! 

496 Notas de campo de 13 de Março de 2003, de tarde. 
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Levaram o gravador para um cantinho da sala e, encostadas à parede, para 

que não fossem incomodadas, começaram a falar e a gravar sobre a visita. A Nita 

quando viu as duas amigas com o gravador correu para junto delas: 

Nita: Eu quero falar!... 
Rita: Fala!... fala... [já sentadas, a Rita passou o gravador à Nita] 
Nita: Vou falar, vou falar, posso falar? Estátuas, estátuas bonitas, estátuas 
bonitas!... A Dulce é uma estátua bonita. Ela... Gosto muito dela, gosto 

dela...já falei tudo!... Fiz plasticina azul... Já falei! "Bota pa tás"... quero 

ouvir... 
Goreti [também se juntou a este grupito]: Eu também quero... 
Nita [falando de si]: A Nita é uma boa "artista", é bonita, viu as estátuas e 
fomos ao Museu Teixeira Lopes. 
Dulce: Gosto do meu pai e brinca comigo. Eu gosto muito do meu pai! É um 
rico amigo eéum maravilhoso pai. Eu hoje fui ao Teixeira Lopes vi muitas 
estátuas muito bonitas... vi as estátuas todas, foi muito bonitas e gostei de ir 
ao Teixeira Lopes... Gosto muito delas e eu queria ficar com elas e as outras 
de fora eram azuis... As de dentro eram de pedra... As de fora eram de 
pedra, de barro, de bronze... 
Nita [para Dulce/- Diz assim: a "tofía"do "Xeira" Lopes era bonita... 
Dulce [usando outro vocabulário corrige a Nita]: A fotografia do Teixeira 
Lopes... 
Nita: Vimos tantas do "Teira" Lopes!... 
Dulce: Vimos tantas. Vimos a estátua do Teixeira Lopes... foi muito bonito e 
foi... e foi mesmo uma estátua gira... São estátuas muito bonitas. Mas era 
uma... Havia uma que era muito estranha!... vimos outras que era [estavam] 
em pé... estátuas bonitas... Eu vi uma estátua com cabeça à beira do lago 
cheio de peixinhos... Os peixinhos eram bonitos... 
Nita: "tamem" vi... As "sinhôras" eram muito simpáticas... eu brincava, eu 
brincava, com os meus amigos... Fui de autocarro e fui a pé. Primeiro de 
camioneta e depois de autocarro... 
Dulce: Acabou! Da rainha especial e da Nita muito chorona. Prontos. Agora 
vamos ouvir! 
Rita: Dá-me, quero eu falar. Fui de autocarro, gostei muito. Saí do autocarro 
também... cheguei ao museu Teixeira Lopes, que já morreu. Gostei muito de 
"taflá ...Eu fiz lá uma estátua... 
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Goreti: A casa do Teixeira Lopes é muito linda ... 
Dulce: Dá cá497. Saímos daqui e fomos de autocarro ao Teixeira Lopes... 
comemos o pão, vimos as estátuas cá fora. Vimos uma estátua grande que o 
Teixeira Lopes fez. Nunca vi uma estátua tanto gran ... muito grande era feita 
de pedra e era rugosa..."Tava" lá um cãozinho parecia a um lobo. E depois à 
frente havia um cavalo, um senhor... tantos estátuas!... Depois fomos lá 
dentro. E eu disse assim, eu disse assim "pá" Rita: Eu gostei muito das 
estátuas (...) mas... só que... uma... uma... uma com eles a namorar e tudo... 
a dar beijinhos à boca e tudo... com gostei... com gostei... com gostei (...) 
Depois eu... eu... nós fizemos estátuas com a plasticina. 
Nita: Algumas eram barro... 
Dulce: Duas estavam tapadas. Estas duas estátuas estavam ali... apalpar... 
nos olhos, no nariz, na boca, na cabeça, nas orelhas... [Dulce conforme 
contava ia-se rindo] Fizemos assim: e apalpa a Nita, que estava junto dela, 
nos olhos... no nariz e assim... e a Nita, a Nita... o que é que tu fizeste Nita? 
Lembras-te da que "tava" tapada? [Nita não lhe respondeu] Olha eu enganei-
me pensei que uma... tinha pés!... Tinha um paninho no meio corpo... A Rita 
fez uma estátua muito esquisita com plasticina. Olha... era muito esquisita!... 
Depois viemos embora... Depois fomos embora (...) chegámos!.... Nós 
fizemos aqui na escola muitas... A professora disse uma coisa... 
Nita [interrompe]: Eu quero falar!... 
Dulce: "fá" calada!... Eu fiz, eu fiz o Botão de Rosa, a Isabel e fiz a Menina da 
Cadeira. Todos fizeram uma estátua no papel. Ó Rita como chamava o teu? 
Goreti: Agora bota "pa" ouvirmos.*96 

(...) 

Depois desta entrevista, as crianças fizeram questão em ouvi-la. Ao ouvirem-

na identificavam as vozes de quem falava e quando ouviam a sua própria voz 

reforçavam a atenção, pondo o ouvido bem à escuta, por cima do gravador. 

497 O gravador, entregue à responsabilidades do grupinho, era tratado com muito cuidado; passavam-no de mão 
em mão e falavam à vez, sem qualquer atropelo. 

498 Notas de campo de 13 de Março de 2003, de tarde. Transcrição integral da gravação. 

Capítulo III - "Eu quero ver de novo quase tudo!" - Os resultados e sua análise 



NO LABIRINTO DA INFÂNCIA: os museus e a construção cultural das crianças 231 

Vi uma estátua bem grande!... Eu também vi... na televisão 

A entrevista, surgida de forma inesperada, parece-nos um testemunho 

importante do impacto da visita ao museu nas crianças. Elas são capazes de não só 

recordarem o que viram, como também dos meios de transporte utilizados e a 

sequência de toda a visita. Tecem ainda comentários sobre as pessoas que as 

acolheram e manifestam os seus sentimentos através de apreciações como "gostar 

mais", "bonito", "muito grande". Apesar de, no caso de Pomares, a educadora não 

ter enfatizado tanto a noção de museu, as crianças usam o termo nas suas 

conversas. Nesta entrevista da "Rainha Especial" há uma síntese de grupo, 

espontânea. A re-criação de uma entrevista mantém-se enquanto o vocabulário 

adquirido lhes permite expressar a sua experiência. Segundo Corsaro as interacções 

acabam ou inicia-se um processo de repetição (ou, como foi o caso, de tolices...) 

quando o repertório linguístico que possuem não lhes permite expressar ideias, 

factos, experiências...499 

Um mês depois voltámos ao jardim-de-infância para observar como é que as 

crianças recordavam e falavam do que tinham visto na Casa-Museu. 

Educadora: E vocês durante este tempo todo, vocês passaram por algum sítio 

onde tivessem visto também estátuas? 

Nuno: Eu. Eu passei um dia... Vi uma estátua bem grande!... 

Educadora: Onde? 
Nuno: No Parque da Pedra. 
Educadora: Ah, não conheço. 
Nuno: É/á... No Parque da Pedra!... 
Educadora: Como era essa estátua, Nuno?500 

499 Cf. Corsaro, Wiliam. "Sometheing Old Sometheing New. The importance of prior Ethnography in the collection 
and analysis of Audiovisual Data". In Sociological Methods & Research, vol. II, 1982, pp. 151-161. 

500 Notas de campo de 03 de Abril de 2003. 
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Nuno: Era uma estátua com o Senhor Cruz 

Educadora: Era o senhor Cruz ou o Senhor com a cruz? 

Nuno: Não sei. Era uma estátua. 

Educadora: Tu tocaste na estátua? 

Nuno: Não. 

Educadora: Porquê? 

Nuno: Porque não era [estava] segura. Era muito grande. 

Educadora: Era maior do que tu? 

Nuno [em tom expressivo]: Era!... 

Educadora: Ó Nuno, como é que era essa estátua? Ora conta. 

Nuno: Tinha o corpo todo. Tinha cabeça e pernas. 

As crianças, neste momento em reunião, estão quase todas com um braço no 

ar porque querem contar as suas experiências relacionadas com as estátuas. 

Assiste-se, assim, a uma troca de saberes adquiridos noutros contextos, fora do 

jardim-de-infância. Estes saberes apreendidos e apropriados são, agora, 

reproduzidos no grupo pelas próprias crianças. 

Gabriel [interrompe]: Eu também fui ver uma estátua! 

Educadora: Onde? 

Gabriel: Não me lembro... 

Educadora: Como é que era a estátua? 

Gabriel: Era até ao tecto... 

Educadora: Então estava dentro de uma casa? 

Gabriel: Estava fora da casa. 

Educadora: E como é que era até ao tecto? 

Gabriel: Era uma mulher e quase que "tava" até ao tecto. 

Educadora: E como é que estava essa estátua, Gabriel? 

Gabriel: Estava assim!5™ 

O Gabriel para exemplificar procurou reconstituir o que observara. Inclinou a 

cabeça para o lado esquerdo, colocou os braços junto ao peito, olhou em frente e 

ficou imóvel. 

501 Notas de campo de 03 de Abril 2003. 
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Tiago: Eu também vil... Eu também quero [dizer]. Eu também vi. 

Educadora: Onde? 

Tiago: Na televisão. 

Crianças [falando ao mesmo tempo]: Eu também vi, eu vi... eu vi... eu vi... 

Educadora: Conta Tiago! 

Tiago: Era uma estátua. Era do Iraque. 

Educadora: Sabes de quem era a estátua? 

Tiago: Não! 

Educadora: Era homem ou era mulher? 

Joca [interrompe e grita]: Era de um homem, eu vi muito bem. 

Lili: Era do "Sadame". 

(...) 

Nuno: Eu vi uma mula estátua 

Carlos: Uma mula [riu-se] é uma pessoa sem cabeça (...) [fala baixinho] 

Nita: Eu tenho uma em casa. 

Dulce: Eu tenho uma estátua em casa, é uma menina a tocar violão. 

Goreti: Eu tenho uma estátua! É um homem. 

Educadora: como é que é esse homem? Quando lhe pões a mão o que é que 

sentes? 
Goreti: É rugoso e algumas partes é liso, na cabeça. Está vestido com um 

vestido muito grande!502 

Apesar das crianças mencionarem que viram estátuas e que as têm em suas 

casas, revelaram algumas dificuldades em descrevê-las. Mas souberam identificá-

las quanto ao género, diferenciaram nos tamanhos, nas espessuras, nas texturas e 

nos materiais. Este (re)conhecimento quer das propriedades, quer dos materiais, 

propriamente ditos, presentes nas esculturas, é o resultado das actividades 

desenvolvidas, no jardim-de-infância, relacionadas com as diversas temáticas 

trabalhadas. 

Educadora: Lembram-se duma da visita...503 

Notas de campo de 03 de Abril 2003. 
Notas de campo de 30 de Abril 2003. 
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Nita [interrompe]; Eu lembro-me muito bem. Foi há muito tempo. Ê... Fomos, 

fomos ao "Xeira" Lopes... 

(...) 

Nuno: Eu fiz uma bola efe futebol estátua. 
Gabriel: Eu fiz uma de pedra . 
Joca: Eu fiz uma estátua fantasma 
Rita: Ó professora na feira eu vi lá. Mas passei por uma loja e havia lá 
estátuas! "Tava" lá uma vestida. 
Educadora: São os manequins 
Rita [afirma]: Não, não são. Na feira mostra, o senhor mostrou, que ele disse 
era uma estátua. 
Educadora: E são de quê? 
Rita: De pedra. São, são de pedra! É, ó professora, estão à mostra para 
vender. Eu vi uma com a cara e era de pedra.... Ó professora eu quero dizer 
uma coisa: A estátua. Eu vi uma pedra, então é uma estátua? 
Educadora: Não. A estátua tem de ser trabalhada. 
Rita: Áh... [segredou ao ouvido da Dulce] 
Educadora: Como é que se chama a profissão daqueles que fazem estátuas? 
Simão: Escultores504 

Nuno: Ó professora no Continente também tem estátuas, num lugar é assim 
em cima de uma coisa preta tem uma estátua. 
Educadora: Deve ser desenhada no chão. 
Nuno [rapidamente]: Não! Não é desenhado, ela é de pedra. 
Educadora: Puseste a mão? 
Nuno: Não. Mas é de pedra (...) é branca.505 

As crianças contaram novamente tudo o que se passou durante a visita, 

acrescentando, agora, as suas experiências sobre estátuas que entretanto tinham 

visto em diversos locais. Spodek refere que as crianças desta faixa etária "são em 

504 As crianças hoje atropelavam-se um pouco, por que todas queriam falar e responder à educadora. Todas se 
lembravam plenamente do que tinham visto e sentido na visita ao museu.(Notas de campo de 30 de Abril de 
2003). 

505 Notas de campo de 30 de Abril de 2003. 
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certo grau movidas por estímulos. O uso de um meio de expressão passa a ser uma 

experiência significativa que, na prática, a transforma a si mesma'60*. 

2.4.2. Ó professora, podíamos fazer aqui uma estátua!... 

Rita: Ó professora! Podíamos fazer aqui uma estátua, na sala! 

Dulce; Ó professora! Eu vi uma num vizinho meu, ele tem uma estátua assim 

grande... 

Educadora: Lembram-se de fazermos trabalhos, aqui na sala, com o material 

que vocês traziam de casa? 

Rita: Eu lembro. Fizemos bonecos com cabeça, com pernas e braços. E 

algumas com roupa e com pinturas. Eles também pareciam umas estátuas. 

Educadora: Vocês falaram que podíamos fazer aqui na sala uma estátua. 

Acham que devíamos escolher que estátua devíamos fazer? 

Nuno: Eu sei. A Carochinha. 

Nita: Olha, o Capuchinho Vermelho. 

Nuno: Não. Uma estátua que apareceu lá no... no..., 

Rita: Museu 

Nuno: No "biseu"... 

Nita: No biseu!.... [ri-se do Nuno chamar "biseu" ao museu] 

Educadora: Qual, Nuno? 

Nuno: Aquela, aquela do museu [não soube explicar mais] 

Nita: Podemos fazer a princesa. 

Simão: Lobo mau. 

Gabriel: Podemos fazer a Cinderela... 

Educadora: Vamos fazer a votação? Quem vota na Carochinha? 

Apesar da educadora ter dado a oportunidade para escolherem outras 

personagens, a maioria das crianças optou pela Carochinha. 

Nuno [esfrega as mãos]: Já está passado... É..., a Carochinha. 

Joca: Éa Carochinha. É a Carochinha... 

Educadora: Ganhou a Carochinha. Vamos fazer a Carochinha em estátua?507 

Spodek; Saracho op. cit., p. 354. 
Notas de campo de 30 de Abril de 2003. 
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Nuno: Vamos, vamos... 
Educadora: Sabem porque é que nós fazemos as estátuas?... Ê para não nos 
esquecermos das pessoas. Para não nos esquecermos das coisas 
importantes. 
Rita: Assim não esquecemos a Carochinha. 
Educadora: Mas vamos fazê-la de que tamanho? 
Daniel: Até ao tecto! 
Educadora: Até ao tecto, eu não sei fazer [riu-se] tu sabes? 
Gabriel: Não. Vamos fazer até aqui! [colocou a mão junto ao pescoço] 
Joca: Não. Mais grande. 
Educadora: Então vamos lá ver se conseguimos fazer desse tamanho. 
Rita [levanta-se]: Vamos começar!... Vai começar o filme.506 

(...) 

Aproveitando esta conversa, a educadora sugeriu que as crianças voltassem 

a trazer de casa material de desperdício para fazer pequenas esculturas. Assim 

construíram, ao longo de vários dias e com estes materiais que partilharam, 

estruturas lúdicas simbólicas: castelos, reis, rainhas, bruxas, casas, animais e outras 

dificilmente classificáveis. Um rolo de cartão do papel higiénico, uma caixinha, uma 

garrafinha de plástico, uma embalagem vazia, serviram de pretexto para 

desencadear o mecanismo da expressão e da criatividade. Assim exploraram as 

formas e as texturas de diversos materiais. 

Educadora: Vocês lembram-se porque é que teve de ser a Carochinha e não 
outra personagem? m 

Rita: Porque teve mais pessoas a dizerem a Carochinha. Ó professora eu vi 
uma [estátua] quando foi a festa do Porto, era de cavalo. 
Nita: Já temos aqui a pasta de papel. Vamos fazer.... 
Goreti: A professora não vais buscar o "esqueleto"? 

508 Notas de campo de 30 de Abril de 2003. 
509 Notas de campo de 26 de Junho de 2003. 
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Educadora: Vou! [a educadora saiu da sala e foi buscar a peça, realizada nos 
dias anteriores, com garrafas plásticas de litro e meio, um garrafão e rolos de 
cartão do papel de cozinha] 

Enquanto as crianças esperaram pelo "esqueleto", foram modelando com a 

pasta de papel, criando alguns objectos a seu gosto. 

Simão: Ó Rita nós temos as mãos cheias de cola. [riem] 
Rita: A Nita ainda não amassou bem... está tudo cheio de cola... 
Simão: O meu parece um papo. Um papo de uma galinha. 

Dulce: Olha um vulcão... que eu fiz!... 
Rita: Olha a minha é uma cabana... Olha agora a chaminé da cabana.. 
Dulce: Olha um castelo que eu fiz!... [grita] Chegou... o nosso esqueleto! 

Crianças: Êeeee... 
Rita: Vamos começar... 

A Dulce, o Simão e a Nita, entusiasmados, rapidamente o agarraram e 

abraçaram! 

Educadora: Vamos pô-lo em cima da mesa e vamos construí-la.... 

As crianças à volta da mesa, pegam na pasta de papel, anteriormente 

preparada, e colam-na "contra o esqueleto da Carochinha", como disse a Dulce. 

Compenetradas conversam muito pouco; mas, em contrapartida, trabalhavam com 

entusiasmo e alegria. 

Simão: A minha está lisa. Ó professora, põe mais cola. 
Rita: Olha que mistura que vai aqui. Olha já parece uma camisolal... [neste 
momento a Carochinha já estava com a parte superior revestida com a pasta 
de papel] Ó professora já saiu as letras do jornal!.. 
Educadora: Pois já. Eu não disse que o papel ia tomar banho e ia transformar-

se. 
Rita: Sai... Quando nós tomamos banho sai o sujo. Ó professora a Nita não 

espalma!...510 

510 Notas de campo de 26 de Junho de 2003. 

Capitulo III - "Eu quero ver de novo quase tudo!" - Os resultados e sua análise 



NO LABIRINTO DA INFÂNCIA: os museus e a construção cultural das crianças 238 

Nita: Ó professora queremos mais cola.... 
Dulce: Ó professora isto está a cair!... 
Rita: Não está a colar bem!... Ó professora está a cair!... 
Educadora: Temos que segurar. 
Rita: Temos que pôr mais cola... 
Carlos: Sai do meu lado!.. Aqui deste lado... 
Rita. Sai. Sai, sai, ó Carlos. Ó professora vai ali ao Carlos!... 
Carlos: Sai daqui!... 
Rita: Tu não vês, "tou-te" a ajudar... 
Carlos: Não preciso, eu também sei colar!... 
Rita: Então cola. Olha... [continuou, apenas, a colar do seu lado] 
(...) 

Dulce: Ó professora a pasta de jornal já está a acabar!... Já não temos mais e 
falta as pernas e as costas! 
Educadora: Pois falta. Mas esta parte que vocês fizeram tem de secar 
primeiro. 
Rita: Pois senão cai, não é professora! [de súbito grita] Ó professora, já está a 

cair, vem ver aqui!... 
Educadora: Pois está. Vamos buscar glad e vamos segurar com ele. [As 
crianças com a educadora estiveram a fazer uma "cirurgia plástica" para que 
não se desmanchasse a "camisola" de pasta de papel da Carochinha]. 
Gabriel: Ó professora, agora fica a secar? E depois as pernas? 
Educadora: Depois desta parte secar, continuamos... Agora tem de ficar aqui 
a secar uns dias... Tem muito pasta de papel e muita cola; é muito pesado!... 
Rita: Pois se não fica mal... 
Joca: Ó professora, então não acabamos hoje? 
Rita: Pois... Tu não vês!... "Tá" tudo a cair!... Tivemos que pôr este papel 
transparente!... Não foi professora?5" 

Uma auto-entrevista 

Rita: Ó Leonor, dá-me o gravador quero falar.512 

Leonor: Vais falar sobre quê? 
Rita: Vai-te embora... 

1 Notas de campo de 26 de Junho de 2003. 
12 Notas de campo de 26 de Junho de 2003. 
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Demos o gravador à Rita. A Rita, por sua vez, foi chamar os amigos que 

entendeu e foram para o mesmo cantinho da outra vez. 

Rita: Eu hoje "tive" a pôr cola no papel!... Depois "tivemos" a pôr o plástico, 
depois pusemos cola sem ser a cola513, cola branca nos braços da 
Carochinha para colar bem. E pusemos... fizemos uma estátua em plástico 
de garrafas, depois vamos pôr as pernas com papel, depois se calhar vamos 
pintar as pernas com tintas. As pernas foram feitas com plástico de garrafas, 
foi tudo. Agora fala tu, Carlos. 
Carlos: Não quero. 
Rita [para Dulce]: Fala tu. O que é que nós "tivemos" a fazer? 
Dulce: Eu fiz um boneco de neve com a Nita e a Rita... [riu-se] elas ajudaram-

-me, agora nós vamos fazer uma estátua. 
Rita: Pusemos muita cola. Sujámo-nos todas!... 
Dulce: Fomos sempre lavar as mãos, para ficar mais com cola e gostámos 

muito de fazer. 
Rita [para Nita]: Agora fala tu. 
Nita: Estou a fazer um trabalho. 
Rita: Quando fizemos a estátua foi muito divertido. Sujámos o chão todo... 
Dulce: Sujámos a mesa toda... 
Rita: Acabou a entrevista com a senhora Rita e da senhora Dulce. 
Dulce [para Rita]: Ora diz tu. 
Rita: As estátuas algumas são feitas de ouro. Não! Vamos começar. Podem 

dizer. Eu sou Rita! 
Dulce: Eu, Rita, vai começar a entrevista de nós as duas. 
Dulce [baixinho]: Ah!... o que é que vamos dizer? 
Rita: Nós temos muitos amigos!... 
Dulce: De manhã pusemos o papel a tomar banho em água quente e 
amassámos e gostámos muito5U. 
Dulce: Nós misturámos duas colas ao mesmo tempo e fomos amachucar e 
colámos contra a Carochinha, eles gostaram todos e fizeram todos... A 
professora foi buscar o esqueleto depois e nós colámos pasta de jornal contra 
a Carochinha com cola branca. 

Referia-se a uma cola diferente da que usam habitualmente. 

De manhã, quando chegámos à sala, já havia um balde com jornal, de molho, misturado com cola. 
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( . . - ) 5 1 5 

Dulce: Fizemos uma estátua 
Tecas: O que é uma estátua? 
Rita: Uma estátua pode ser uma coisa de pedra, mas a nossa é de plástico!... 
Rita: Acabou a entrevista com a senhora Rita e da senhora Du/ce.516 

Acabando a estátua da Carochinha... 

Dias depois, do episódio que acabámos de descrever, deslocámo-nos ao 

jardim-de-infância. Estavam a finalizar a Carochinha e faziam questão que 

estivéssemos presentes. Durante a execução, tal como noutras momentos, as 

crianças entravam e saiam da actividade, quando entendiam. 

Rita: Já pintei às cores. Agora vou pintar de amarelo. 
Nita: Não. 
Rita: Vou usar o branco. Gostas Cláudia? Gostas? 
Nita: Gosto. Ó professora, põe-me tinta! 
Rita: Ó professora, olha o meu. Olha a minha pintura! 
Nita: Eu pintei as unhas. Nós estamos a pintar as pernas à estátua, à 
Carochinha. 
Educadora: Estão a pintar às cores? 
Rita: Estou... é para ficar bonita! 
Gabriel: Ó Cláudia podes usar o meu pincel eu não quero mais 
Rita: É preciso por água... 
Educadora: a tinta não está líquida? Posso ajudar? 
Rita: Podes. Oh... que cheiro!... Olha o que eles fazem!... Não pintam bem!... 
Nita: Porra!... 
Rita: Agora vamos pintar cor-de-rosa. 
Nita: Temos muita tinta ainda...517 

515 A Tecas [um adulto] interrompeu a entrevista e pergunta: O que fizeram? Em várias situações a nossa 
investigação era interrompida, como já tivemos oportunidade de mencionar, o que cortou sempre a 
espontaneidade das crianças e o assunto que estavam a tratar. 

516 Notas de campo de 27 de Junho de 2003. 
517 Notas de campo de 03 de Julho e 2003. 
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"A chança, tal como o "primitivo", tem uma ideia clara daquilo que vai pintar. Porém, 

não deixa de ficar surpreendida com o resultado da sua pintura, cuja execução alterou 

parcialmente o seu pensamento inicial. Não há criatividade sem surpresa'618. 

(...) 

Tecas: Porque é que estás a pintar às cores? 
Nita: Olha, porque gosto! 
Rita: Há cores que eu não gosto. A cor que eu não gosto é... [não disse] 

"Baseada na experimentação de materiais e técnicas que estimulam a 

criatividade, as criações infantis reflectem motivações interiores (sonhos, desejos, 

fantasias, estados de encantamento e inquietação) que se prestam a ser observadas 

e analisadas (...)°™. 

Nita: Eia... só falta um braço... 
Rita: E as perna? Olha, quero as cores. Ó professora eu estou quase a 

acabar... 
Renato: Eu quero pintar. Dá-me o azul. 
Simão: Eu também. Vou pintar uma perna. Posso pintar por baixo, ó 
professora? 
Educadora: Podes. Mas pinta primeiro os lados, para depois virarmos a 

Carochinha. 
Tiago: Eu quero pintar a outra perna!.. 
Rita: Ele está a pintar por baixo!... E só pintávamos quando virássemos... 
Simão: Não estou nada... não é nada por baixo. Aqui é o lado não é Renato? 
Não é? É o lado não é? 
Renato: Ê. 
Rita: Não é! É por baixo. 
Simão [para Nita]: Aqui é o lado não é? [Nita não respondeu] 
Simão [virando-se para nós]: Olha!... Aqui é o lado não é? 
Leonor: É...é um dos lados da Carochinha.520 

518 Rodrigues, Dalila D'Alte, op. cit., p. 42. 
519 Ibidem. 
520 Notas de campo de 03 de Julho e 2003. 
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Simão [certo de que era um dos lados, diz para Rita]: Aqui é o lado "tás" a 
ver! É o lado. Ó professora vou pintar os olhos dela. 
Educadora: Pinta como quiseres. Mas têm que colocar mais papel nas 

pernas. 
Rita: É para depois pintar, não é? Estão muito fininhas. 
Renato: Ainda não acabei de pintar o braço, ó professora. 
Simão: Depois vou pintar as pernas. 
Carlos: Eu vou pintar com verde esta perna. 
Rita: Olha esta core meio cor-de-rosa... 
Educadora: Meia cor-de-rosa!? 
Rita: Pois, porque eu pintei com cor-de-rosa por cima do preto e ficou meio 
cor-de-rosa. Eu quero acabar eu gosto de fazer... Ó professora vira-me as 
pernas... Ó professora, é para ver se aqui precisa de mais papel porque aqui 
está muito fininho, tem que se por mais papel 
Nita: Agora vou pintar. Agora já quero. Mas esta é cor-de-rosa! [admirada], 
mas parece vermelho, não parece? 
Rita: Ó professora, falta fazer o cabelo. Ó Nita pinta ali no braço. 
Nita: Não. Não quero. Quero pintar aqui. 
Rita: Pinta, anda!... Eu vou fazer aí uma coisa!... 
Nita: Aonde? 
Rita: Aí! [onde a Cláudia estava a pintar] Ó Nita isso já está bem assim.... 
Agora não pintes mais!... Isso já "tá" bem assim!... Só que eu vou pintar aí 
uma coisa!... Mas tu não pintes assim, Nita. Ó professora o cabelo vai ser 
cor-de-rosa... [A Rita, entusiasmada e compenetrada, começa a pintar o 
cabelo de cor-de-rosa] 
Rita: É assim, não é? Tem que ser assim!... Ó professora vem ver, olha o que 
eu fiz. Olha o cabelo!... Está mesmo bonito!...

521 

Rodrigues refere que nem sempre a criança respeita a cor natural, podendo 

pintar um cão verde ou um burro azul, como fez Chagall. "O fascínio da cor 

sobrepõe-se, muitas vezes, ao motivo, realçando a sua expressividade." As 

crianças, como os
 u

pintores coloristas'
622

, não se satisfazem com as cores ligadas à 

realidade mas adoptam frequentemente a cor simbólica, oscilando entre o 

521 Notas de campo de 03 de Julho de 2003. 
522 Cf. Rodrigues, Dalila D'Alte, op. cit., p. 43, referindo-se a artistas modernos como Matisse, Miro e Chagall. 
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convencional e o subjectivo, conforme o estado de espírito que mantêm com o 

trabalho que estão a realizar. Enquanto pintavam a Carochinha pudemos verificar 

que, se no início havia a tarefa de dar cor ao boneco, com o decorrer da actividade 

vai surgindo a obra que, pelo seu aspecto real e subjectivo motivará outros a 

continuá-la e a melhorá-la, numa relação de prazer pela experiência e pela surpresa 

do resultado. Cada vez mais compenetradas e críticas as crianças querem criar e 

pintar a Carochinha. 

Rita [muito contente]: Ó professora eu quero pintar. Ó Carlos queres tinta ? 
Tens aqui cores. Queres preto? Queres branco? Ó Nita dá-me o preto a ele. 
Rita: Primeiro vou pintar de branco. 
Nita: Eu já pintei muito. O Carlos e eu já pintámos muito!... Ó Carlos daqui a 
um bocadinho já te dou esta [tinta]. 
Simão: Eu já acabei a Carochinha já está pintado o meu lado!... 
Rita: £/... [batem palmas] Já está acabada... Ó professora já esta pintada. 
Nita: agora vamos pôr a secar e é para a nossa sala, ficar aqui.523 

As crianças encerraram esta actividade e ficaram com a Carochinha na sala, 

num lugar de destaque. A Carochinha era um boneco tridimensional completo, com 

cabeça tronco e membros, construído a partir de garrafas plásticas de 1,5 litros, um 

garrafão plástico de 5 litros e de dois tubos do interior de rolos de cozinha. Esta 

construção foi desenvolvida em três fases distintas e tempos diferentes, (criação da 

estrutura a partir de um "esqueleto" montado com os referidos objectos trazidos de 

casa pelas crianças; revestimento da estrutura: colagem de pasta e tiras de papel de 

jornal e construção da cabeça a partir de uma bola de papel amassado; depois da 

secagem, pintura a toda a volta e acabamentos), realizadas ao longo de seis 

semanas. Efectuámos três deslocações, para observarmos a actividade da 

Carochinha, uma vez que aquela foi motivada e sugerida pelas crianças no âmbito 

523 Notas de campo de 03 de Julho de 2003. 
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da visita que tinham feito à Casa-Museu Teixeira Lopes. No decorrer das três fases 

desta construção colectiva, as crianças empenharam-se tendo oportunidade de usar 

o seu potencial criativo, os seus sentimentos e a sua imaginação. Compararam, 

interagindo, a experiência recente com outras mais antigas, as suas percepções 

com as dos seus pares. Ao mesmo tempo que expressavam as suas opiniões iam 

realizando a respectiva "alfabetização visual"524, ou seja, à medida que iam 

construindo, modelando, olhando, sentindo, seleccionando cores, pintando, 

avaliando o seu trabalho e o de seus pares, iam apreendendo os elementos da 

criação artística - linha, forma, textura, cor, composição, valor e estética - através 

do treino dos sentidos. Desta forma as crianças descobriram novas relações entre 

os desenhos realizados - uma vez que já tinham explorado graficamente a história 

da Carochinha - os pensamentos mais recentes e a realidade da sua Carochinha a 

três dimensões. Na óptica de Spodek, por, volta dos 4 e 5 anos de idade, as 

experiências acumuladas já se transformaram num repertório de conceitos e as 

crianças escolhem temas do seu interesse de acordo com a sua identidade. Surgem 

os temas universais como a família, os animais, as plantas, as flores, os amigos, os 

espaços conhecidos, a casa, a escola, os meios de transporte, os sinais de trânsito, 

a chuva, a neve, os vulcões, os alimentos...525 

Este trabalho colectivo serviu para cimentar as relações entre as crianças, e 

reforçar o espírito de cooperação e de solidariedade entre elas. Fomentou, também, 

a estruturação das personalidades das crianças baseada em interacções lúdicas e 

experimentações criativas, potenciadoras de Cidadania, de Conhecimento e de 

Liberdade. 

524 Spodek, op. cit., p. 353. 
525 Cf. Spodek, op. cit., pp. 352-382. 
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Considerações finais 

Na finalização deste trabalho pretendemos fazer algumas considerações 

sobre esta investigação que intitulámos No labirinto da infância: os museus e a 

construção cultural das crianças. 

Ao longo do percurso, que este trabalho representa, foi-nos exigido um ritmo 

paciente e lento, uma permanente atitude de escuta, atenção, flexibilidade, espírito 

aberto, disponibilidade para reflectir e "estar com" todos os elementos implicados no 

processo da investigação, tendo em conta as características das crianças alvo, nas 

quais se centrou o nosso estudo. Fomos, dia após dia, caminhando e tomando 

consciência do que é "estar lá" e do que é "estar com"526, o que nos permitiu uma 

relação cada vez menos formal e contribuiu para aumentar o nível de à-vontade dos 

sujeitos. 

A parte inicial e teórica desta dissertação é constituída pela análise de alguns 

discursos e concepções acerca da construção social e cultural da infância, da forma 

como tem sido abordado o brincar no quotidiano da criança, segundo diferentes 

épocas, cultura e classe social em que se insere. Analisámos também as diferentes 

teorias existentes sobre a importância do lúdico na educação da criança em idade 

pré-escolar, as quais valorizam a criação de ambientes agradáveis e atraentes, no 

jardim-de-infância, promotores do desenvolvimento de aprendizagens socioculturais, 

afectivas e cognitivas, contribuindo, assim, para a autonomia, flexibilidade, 

criatividade das crianças, onde estas possam criar, recriar e expressar-se livre e 

espontaneamente. Abordámos, ainda, algumas preocupações que os museólogos e 

cog 

Vasconcelos, Teresa, "Ao ritmo de um cortador de relva: Entre o «estar lá» e o «estar aqui», o «estar com» -
dilemas e complexidades da etnografia em caminhos pós-modemos de multivocalidade ", in Revista 
Educação, Sociedade & Culturas, n.° 14, Porto, 2000, pp. 37-58. 

Capítulo IV- Considerações finais 



NO LABIRINTO DA INFÂNCIA: os museus e a construção cultural das crianças 247 

os profissionais dos serviços educativos dos museus têm vindo a demonstrar, nas 

últimas décadas, no que diz respeito à vertente comunicativa, e ao nível da 

exposição dos objectos culturais. As novas dinâmicas têm tornado as exposições 

mais apelativas, alargando os seus públicos. A museologia foi-se estruturando como 

uma área de conhecimento específica para viabilizar a comunicação, dependendo, 

contudo, "da produção de conhecimento próprio para as áreas que estudam os 

indicadores da memória"527. 

Alguns estudos recentes, efectuados nesta área, referem que as escolas têm 

recorrido com mais frequência aos serviços dos museus. Estes têm desenvolvido 

actividades lúdicas, no âmbito do domínio das expressões, permitindo despertar a 

curiosidade das crianças, dos jovens e dos adultos, indo ao encontro dos seus 

interesses e necessidades. Lisete Almeida, em estudo recente, salienta que a 

preocupação dos museus em conhecer os visitantes tem vindo a aumentar, no 

sentido de produzirem um auto-conhecimento do(s) público(s) concreto(s), 

implementando "dinâmicas em que os públicos possam participar: organizando 

visitas orientadas, debates e seminários, proporcionando o manuseamento dos 

objectos"528. 

Hana Gottesdiener lembra que o museu não é apenas um lugar onde se 

transmite saber, é um lugar de memória(s) e o fruir de uma visita pode ser múltiplo, 

na medida em que o "visitante pode adquirir conhecimentos pontuais, compreender 

um conceito científico, ter experiências sensoriais, modificar a sua atitude para com 

Bruno, Cristina, "Museologia e Comunicação", In Cadernos de Sociomuseologia, n.° 9, Lisboa, Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 1996, p. 11. 

Almeida, Lisete, Uma relação prazenteira com o aprender. Os serviços educativos: a Casa-Museu Marta 
Ortigão Sampaio, Porto, Universidade do Porto, dissertação de mestrado, 2003, p. 25. 
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o que está exposto, experimentar uma emoção estética ou até ficar feliz com os 

momentos passados com os amigos"529. 

As abordagens teóricas que efectuámos acerca da construção social da 

educação de infância, da importância de actividades lúdicas e da construção 

sociocultural dos serviços educativos dos museus contribuiu para uma maior 

compreensão do trabalho empírico e da posterior análise interpretativa dos registos 

relativamente às interacções das crianças, quer nos jardins-de-infância, quer durante 

as visitas aos museus, tendo em vista o nosso objecto de estudo. 

Esta pesquisa, como temos vindo a referir, centrou-se basicamente nas 

crianças e ancorámo-nos na observação em contexto natural com vista à 

compreensão dos fenómenos na sua individualidade, singularidade e complexidade. 

Assim, realizámos observações das crianças, no decurso das actividades 

preparatórias para as visitas aos museus, durante as visitas e após, nos respectivos 

jardins-de-infância. Todas as actividades observadas, das quais realizámos registos 

mais pormenorizados, relacionam-se com as visitas, apesar de termos observado 

outras, complementares, que nos integraram e nos permitiram compreender melhor 

as atitudes e os pontos de vista das crianças. Todas as actividades que observámos 

surgiram de forma espontânea ou no seguimento de terem explorado temas, 

histórias, canções e jogos com o apoio das respectivas educadoras. As actividades 

realizadas contribuíram: 

a) para a exploração de materiais maleáveis (plasticina, barro, pasta de 

papel, pasta de serrim); 

529 Gottesdiner, Hana, "O que se sabe dos visitantes dos museus", in Cadernos Encontro. O Museu, a Escola e a 
Comunidade: Braga, Centro de Estudos da Criança da Instituto de Estudos da Criança, Universidade do 
Minho, 1997, p. 18. 

Capítulo IV- Considerações finais 



NO LABIRINTO DA ÍNFÃNCIA; os museus e a construção cultural das crianças 249 

b) para a compreensão de objectos culturais, que mais tarde iriam visitar nos 
museus, relativamente a texturas, a formas, a cores; 

c) para o reconhecimento de utensílios ligados ao tema da Alimentação; 

d) para o reconhecimento das diferenças entre a representação 
bidimensional e tridimensional; 

e) para o enriquecimento vocabular potenciador de construções frásicas mais 
ricas, nos seus discursos, comentários e opiniões relacionados com os 
objectos observados, melhorando significativamente a forma como os 
reconheciam e como sobre eles se expressavam, interagindo com os seus 
pares e com os adultos; 

Desta forma, já preparadas, as crianças fizeram as visitas a dois museus. Em 

ambos as crianças puderam circular "à vontade" nas salas de exposição. 

O Museu Nacional Sores dos Reis, embora tivesse dado ao grupo liberdade 

de circulação, não minimizou as dificuldades inerentes à observação dos objectos 

expostos em vitrines: estes, na sua maioria, encontravam-se muito acima da altura 

das crianças; praticamente nada está adaptado a esta faixa etária. As crianças 

querendo observar algumas peças, que se encontravam nas prateleiras mais altas 

das vitrines, tiveram de as ver de bem longe, o que nem todos os ângulos das salas 

permitia ou, em último caso, o que aconteceu frequentemente, tiveram de pedir colo 

aos adultos presentes. Como eram em número reduzido e a quantidade dos adultos 

que as acompanhavam suficiente, estes optaram por auxiliar as que manifestaram 

interesse pelos objectos mais altos. Apesar destas limitações, as crianças de 4 e 5 

anos interessaram-se muito pelos objectos, tendo-se prolongado a visita por mais 

hora e meia, perante a insistência de quase todas as crianças, que queriam 

continuar a visitar mais salas. O facto de poderem circular e falar com os seus pares, 

sem demasiadas limitações, nas salas de exposição, fez emergir as suas culturas 
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infantis: pelo reconhecimento das peças, que observavam, comparando-as com as 

dos seus familiares e amigos, ou com a exploração da temática no jardim-de-

infância; pela utilização de esquemas interpretativos do tipo casa-família; pelo modo 

como questionavam os adultos, pela forma eficaz como interagiam com os seus 

pares. 

Na Casa-Museu Teixeira Lopes, apesar de esta se encontrar em obras, 

houve, como já afirmámos, a preocupação de preparar uma sala de exposição da 

estatuária, tendo em vista o tipo de público que iriam receber - todos com menos de 

um metro de altura - e a temática integradora do projecto pedagógico do respectivo 

jardim-de-infância, no âmbito da exploração do corpo humano. 

Como já referimos, a directora providenciou no sentido da colocação das 

esculturas em suportes mais baixos, para que pudessem ser observadas à vontade. 

A preocupação de minimizar as dificuldades das crianças, possibilitou uma 

observação activa e participada e um maior envolvimento ao nível dos sentidos, 

facilitador da expressão dos próprios e diversos sentimentos das crianças. O facto 

de poderem tactear as esculturas tapadas despoletou-lhes a curiosidade, o interesse 

e a vontade de entrarem e participar no jogo. O tactear das esculturas, para além de 

ser do seu agrado, permitiu, de uma forma lúdica reconhecer o material, as texturas 

e as diferenças de temperatura dos diversos materiais. Este contacto foi, sem 

dúvida, um convite a observações mais pormenorizadas por parte das crianças. 

Fazendo-as com mais atenção, com mais questionamento puderam revelar 

sentimentos e emoções: alegria, entusiasmo, satisfação, afectos, cumplicidades, 

partilhas, interajuda. A satisfação e a alegria exuberante das crianças, que sentimos 

nas crianças, durante a exposição da estatuária, também a notámos quando 

Capítulo IV - Considerações finais 



WO LABIRINTO DA INFÂNCIA: os museus e a construção cultural das crianças 251 

estiveram no jardim, já florido, da Casa-Museu. Um percurso mágico, onde tiveram 

oportunidade de partir à vontade para a descoberta das esculturas, podendo falar 

alto, correr só ou com seus pares, rir e brincar, tecer comentários espontâneos, 

interrogar e chamar pares e adultos para partilhar as suas observações. 

Estas visitas sobre temáticas muito diferentes e tendo envolvido dois grupos 

distintos, com educadoras de idades, formação e orientação pedagógicas diferentes 

permitiu-nos supor o imenso interesse que os museus podem ter na construção da 

cultura infantil. Não tendo o nosso trabalho por objectivo a comparação, permite-nos 

contudo neutralizar as variáveis educadora, temática, tipo de museu e revelar como 

crianças oriundas de jardim-de-infância de áreas geográficas diferentes se mostram 

interessadas pelo contacto de objectos museais e integram essa experiência no seu 

universo de afectos, cognitivo e linguagem, enriquecendo-o. As entrevistas 

interactivas das crianças demonstram, de forma muito espontânea, a reconstrução 

da experiência da visita e a re-elaboração do seu vocabulário, da sequência 

temporal, da hierarquização do que gostaram. Os objectos culturais do passado 

convivem no mundo das suas fantasias e transitam, oscilante e progressivamente 

para o real, criando uma distanciação temporal. Tal como Bruner afirmou, as 

crianças tem acesso à compreensão do passado se tiverem a possibilidade de o ir 

(re)-reconstruindo significativamente através das suas experiências. Em nosso 

entender, o contacto das crianças com objectos culturais deve continuar a ser 

objecto de outros estudos e levar a protocolos entre instituições escolares e 

museais, ambas interessadas na complexidade da construção das culturas entre 

crianças e jovens. 
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Relativamente aos dois jardins-de-infância podemos concluir que as crianças 

deste grupo etário, que os frequentam, estão em condições de se apropriarem e 

reforçar as suas culturas individuais durante e após a realização de visitas aos 

museus. A visita permitiu que as crianças entendessem o museu como local 

agradável com coisas raras, e a sua importância na guarda de objectos antigos. As 

comparações que estabeleceram com objectos e situações familiares, e o que aí 

observaram permitiu-lhes cá fora, no seu quotidiano, uma atenção mais 

pormenorizada ao que as rodeia. Por exemplo, as estátuas que anteriormente à 

visita eram desconhecidas, depois desta, já as observavam e referenciavam-nas em 

qualquer parte que as vissem. 

Zabalza refere que a criança ao deixar o jardim-de-infância deve possuir um 

repertório de experiências amplas e ricas. A ideia básica não é a de "construir novas 

aprendizagens" mas a de "enriquecer os âmbitos de experiências das crianças (...) o 

que constitui um desafio básico nesta vertente, na medida em que esta requer a 

consolidação de um trabalho pedagógico que assuma experiências extra jardim de 

infância das crianças"530. Estas crianças, no seu quotidiano familiar, não teriam 

grandes oportunidades de ter uma experiência do tipo de visita ao museu, pelo que 

o jardim-de-infância assume o papel de alargar os seus horizontes, para além da 

cultura de centro comercial, proporcionando experiências culturalmente 

enriquecedoras, que serão verdadeiramente fundamentais para aprendizagens 

posteriores. 

Como Agostinho Ribeiro, também consideramos que no jardim-de-infância a 

escola pode esperar. "Para a generalidade dos educadores, o seu "jardim" não tem 

530 Zabalza, op. cit., 1998, p. 20. 
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de orientar-se para a escola, e muito menos de ser orientado pela escola: a sua 

perspectiva pedagógica abarca a totalidade da pessoa, tendo como horizonte a vida 

inteira. A continuidade educativa implica, por isso, um currículo construído a partir da 

base; e tanto pior para a criança se a escola não continua a construção iniciada no 

jardim-de-infância, ou reduz nos andares superiores a área construída ao rés-do-

chão..."531. 

531 Ribeiro, Agostinho, "Deixem estar as crianças no jardim: a escola pode esperar", in Territórios educativos: 
Revista Trimestral da Direcção Regional de Educação do Norte, n.° 2,1997 pp. 16-20, policopiado. 
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