
Universidade de Aveiro          Departamento de Educação e Psicologia
Ano 2018

CLAUDIO LAGRANGE        UM OLHAR DAS CRIANÇAS CIGANAS SOBRE  A 
MOUTINHO DOS REIS        ESCOLA: DA QUINTA DO SIMÃO PARA O MUNDO



Universidade de Aveiro          Departamento de Educação e Psicologia
Ano 2018

CLAUDIO LAGRANGE        UM OLHAR DAS CRIANÇAS CIGANAS SOBRE  A 
MOUTINHO DOS REIS        ESCOLA: DA QUINTA DO SIMÃO PARA O MUNDO

Relatório  Final  do  Projeto  apresentado  à
Universidade  de  Aveiro  para  cumprimento  dos
requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre
em Educação  e  Formação  –  Percurso  na  área  de
especialização  em  Educação  Social  e  Intervenção
Comunitária, realizado sob a orientação científica do
Doutor  Aníbal Rui de Carvalho Antunes das Neves,
Professor Auxiliar  do Departamento de Educação e
Psicologia da Universidade de Aveiro 



o júri
presidente           Professora Doutora Rosa Lúcia de Almeida Leite Castro Madeira

Professora Auxiliar do Departamento de Educação e Psicologia 
da Universidade de Aveiro

Professora Doutora Inês Maria Henriques Guedes de Oliveira
Professora Auxiliar do Departamento de Comunicação e Arte da 
Universidade de Aveiro

Professor Doutor Aníbal Rui de Carvalho Antunes das Neves
Professor Auxiliar do Departamento de Educação e Psicologia 
da Universidade de Aveiro (Orientador)



Dedico este trabalho a minha Mãe, Maria Angela, in memoriam, 
que teve muito trabalho para que eu chegasse até aqui... 



agradecimentos                Tenho que agradecer inicialmente, à Doutora Rosa Madeira
pela  inspiração  nos  primeiros  passos  deste  projeto.  Em
seguida, um especial obrigado ao meu orientador, o Doutor
Rui  Neves,  pela  calma  e  compreensão  na  orientação  e
dedicação  ao  longo  do  projeto  e  na  elaboração  deste
relatório final. Também agradeço a todos os professores do
Departamento de Educação e Psicologia da Universidade
de  Aveiro,  por  me  mostrarem  o  caminho.  Agradeço  à
Direção  do  Agrupamento  de  Escolas  de  Esgueira  pela
autorização  para  realizarmos  este  trabalho,  além  da
professora Fátima Santos, regente paciente das “nossas”
crianças. Agradeço as crianças e suas famílias pelo carinho
e apoio que recebi durante esta jornada. Também agradeço
as  minhas  irmãs  Verônica,  Valéria  e  Virginia,  que  me
entusiasmaram,  apoiaram  e  vibraram  com  esta  minha
“aventura” em terras distantes.
E, por fim, a gratidão à minha esposa, Ana Lúcia, e à minha
filha, Laura, dois pilares essenciais da minha vida.

   



palavras-chave                        Infância, crianças ciganas, exclusão/inclusão, etnia cigana
na escola, photovoice

resumo                                      O  primeiro objetivo deste trabalho consistiu em estabelecer
o diálogo com um grupo de crianças ciganas, do primeiro
ciclo, que estudam na Escola Básica Quinta do Simão, em
Esgueira,  distrito  de  Aveiro,  Portugal.  E,  a  partir  disto,
construímos exercícios  de empoderamento,  em especial
na  conscientização  e  no  combate  à  exclusão  e  ao
preconceito. Deste modo, optamos por uma metodologia
de  investigação-ação  participativa  onde  as  crianças
estiveram  participando  ativamente  de  todo  o  projeto.
Assim,  utilizamos,  entre  outros,  o  Photovoice,  uma
metodologia  onde  os  participantes  são  encorajados  a
refletir  sobre  si  mesmos  e  a  comunidade  onde  estão
inseridos.  Devemos  destacar  que  este  projeto  trabalhou
também com expressões artísticas, jogos e brincadeiras,
como  auxiliares  na  construção  de  vínculos  entre  os
participantes. Além disto, estas atividades foram fontes de
expressão, registro e criatividade para este trabalho.
Através desta iniciativa,  percebemos um crescimento da
conscientização  nas  crianças  ciganas  participantes,
através de posturas assertivas na reivindicação de Direitos
e  combate  às  injustiças  cotidianas,  observadas  na  fase
final deste projeto.



Keywords                             Childhood, gypsy children, exclusion/inclusion, gypsy ethnicity
at school, photovoice

abstract                                 The first objective of this work was to  establish  the  dialogue
with a group of gypsy children, of the first cycle, who study in
the elementary School Quinta do Simão, in Esgueira, district
of  Aveiro,  Portugal.  And,  from this,  we built  empowerment
exercises,  especially  in  the  awareness  and  in  the  fight
against exclusion and prejudice. In this way, we opted for a
participatory  research-action  methodology  where  the
children  were  actively  participating  in  the  whole  project.
Thus,  we  use,  among others,  Photovoice,  a  methodology
where participants are encouraged to reflect on themselves
and  the community  where  they are  inserted.  It  should  be
noted that this project also worked with artistic expressions,
sports  and  games,  as  aids  in  building  links  between
participants.  In  addition,  these  activities  were  sources  of
expression, registration and creativity for this work.
Through  this  initiative,  we  see  an  increase  in  awareness
among  participating  Gypsy  children,  through  assertive
positions in the claiming of Rights and the fight against daily
injustices, observed in the final phase of this project.
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INTRODUÇÃO

A ideia desta investigação surgiu, no primeiro ano letivo, no âmbito do curso

de Mestrado em Ciências da Educação com especialização em Educação Social

e Intervenção Comunitária. Em junho de 2017, tivemos o contato com alunos da

etnia  cigana  ao  realizarmos  o  projeto  “Conviver  e  Investigar”,  cujo  principal

objetivo  foi  “perceber  se  as  crianças  e  jovens  se  viam  futuramente  na

Universidade  a  prosseguir  os  estudos  e  de  que  forma  a  sua  educação

atual/questões do contexto escola têm um papel fulcral na sua vida” (Reis, 2017,

p.14). Assim, o nosso projeto foi implementado com o intuito de ser desenvolvido

com as crianças desta etnia, de 8 a 11 anos, que estudam no 3º e 4º anos da

Escola Básica Quinta do Simão, localizada na Freguesia de Esgueira, Distrito de

Aveiro, Portugal. O Trabalho foi um estudo, de natureza qualitativa, onde através

de uma metodologia de investigação ação participativa, buscamos conhecer as

vivências e experiências do público-alvo deste projeto. Mesmo que esta decisão

constitua  “um processo reflexivo  e complexo”  (Aires,  2015.  p.16),  acreditamos

assim  promover  uma  reflexão  crítica  acerca  dos  processos  de  exclusão  e

preconceitos aos quais a etnia cigana vivencia na chamada sociedade dominante.

 O principal objetivo deste projeto consistiu em estabelecer o diálogo com

este  grupo-alvo  de  crianças  e,  a  partir  disto,  construir  exercícios  de

empoderamento  para  a  consciência  e  o  combate  ao  preconceito.  Para  isto,

utilizamos, entre outros, o Photovoice, uma metodologia onde um dos objetivos é

encorajar  as  pessoas  a  identificar  e  refletir  sobre  suas  próprias  experiências

pessoais,  familiares  e da comunidade onde estão inseridas.  Esta  metodologia

promove o diálogo crítico sobre aspectos fundamentais da vida,  de seu grupo

social e do local onde vivem os participantes. Além disto, o Photovoice possui a

característica  de ter  “elevada flexibilidade,  podendo ser  adaptado a  diferentes

objectivos, grupos, temas” (Rodrigues, 2010, p.5). Assim, é de se destacar como

outra importante finalidade, deste trabalho de investigação, lançar aos alunos o

desafio de construir uma reflexão crítica acerca do material produzido por eles

mesmos. 
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A opção por um projeto com membros da cultura cigana foi pretender que a

nossa intervenção fosse adequada, construtiva e positiva de uma forma a facilitar

não só a sua inclusão mas a participação ativa destes jovens na sociedade a qual

pertencem. E, neste aspecto, pretendemos conscientizar os jovens ciganos dos

diferentes caminhos possíveis na construção de suas histórias de vida.

Para  Marques (2016,  p.1),  a  “educação é uma área fundamental  para  a

inclusão  destes  na  sociedade,  dita  dominante”.  Com isto,  percebemos  que  a

Escola é local essencial para desenvolvermos um trabalho não só inclusivo mas

de consciência crítica e, potencialmente, transformadora da sociedade.

As  conclusões  e  os  dados  presentes  neste  trabalho  resultam  de  uma

investigação  continuada,  ocorrida  na  Escola,  com  os  alunos  em  questão.

Estruturamos este projeto em capítulos que julgamos significativos: no capítulo I,

intitulado  “Motivações  e  razões  do  Projeto”,  procuramos  demonstrar  a

necessidade que nos moveu a realizá-lo. 

 O  capítulo  II  refere-se  ao  em  “Enquadramento  Teórico-conceitual”,

estabelecemos as bases sobre as quais este projeto se apoia, nomeadamente a

Escola e o povo cigano, além das questões de exclusão e preconceito, as quais

são expostas as crianças desta etnia.

No capítulo III, “Metodologia da Investigação”,  expomos a fundamentação

metodológica com as técnicas adotadas, os objetivos, a caracterização do grupo

participante e os procedimentos investigativos. No Desenvolvimento do Projeto é

descrito todo o trabalho de campo efetuado, com todas as fases identificadas,

além de um diário das atividades, apresentando todo o caminho percorrido nesta

investigação. 

Por  fim,  teceremos  as  nossas  considerações  finais  sobre  o  trabalho

desenvolvido  e  o  percurso  realizado.  Como  foi  colocado  no  relatório  final  do

Projeto  Conviver  e  investigar,  devemos  estar  cientes  “da  urgência  da

desconstrução  de  estereótipos  e  de  se  construir  conhecimento  acerca  deste

grupo, desta cultura, desta comunidade que é tão rica e que conhecemos tão

pouco” (Reis, 2017, p.1).
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Capítulo I. Motivações e razões do Projeto

Uma das  razões  que  justificaram a  escolha  deste  grupo  específico

muito se deve ao trabalho, já mencionado na Introdução, desenvolvido com os

alunos da etnia cigana, no primeiro semestre de 2017, na Universidade de Aveiro.

Este projeto, liderado pela Professora Doutora Rosa Madeira, uniu todo o grupo

de alunos do Mestrado em Educação, na vertente “Educação Social e Intervenção

Comunitária”, na recepção destes jovens ciganos no campus universitário. Assim,

quando surgiu a oportunidade de desenvolver um projeto de investigação e no

contexto  da  Escola  em  Portugal,  com  crianças  ciganas,  percebemos  ser  um

processo condizente com a capacitação profissional do investigador. Ao conhecer

as crianças, e a Escola Quinta do Simão, houve uma grande empatia e motivação

para realizar algo que acrescente e ajude esta comunidade escolar. É inegável

que ocorreu um grande crescimento profissional e pessoal dos envolvidos neste

projeto de investigação e isto foi outro grande estímulo para a sua realização.

A Infância é o período da vida onde as crianças vivenciam o “processo

através do qual aprendem, elaboram e assumem normas e valores consoante as

diferentes interações da sociedade onde vivem, especialmente com sua família”

(Mendes,  2015.  p.14).  Quando  saímos  da  exclusividade  do  núcleo  familiar,  a

Escola é a instituição onde complementamos nossa integração na sociedade, pois

“para se tornar humano, o homem precisa se apropriar da cultura” (Facci, 2010.

p.320). Além disto, a escola é o espaço de aprendizagem que deve ser também

de construção de laços sociais,  consciência crítica e, deveria ser,  também, de

boas  lembranças.  Assim,  este  projeto  ambicionou  atingir  estas  necessidades

inerentes não só aos jovens participantes desta jornada mas a todos nós.

Portugal  conseguiu  o  “estabelecimento,  muito  recente,  de  um

rendimento mínimo garantido para os mais pobres, o qual fica dependente das

crianças  irem  à  escola”,e  isto  “tem  progressivamente  levado  a  um  aumento

exponencial  de  crianças  ciganas  nas  escolas  públicas”  (Bastos,  2007.  p.7).

Apesar disto, o desenvolvimento pessoal, cognitivo e social destas crianças tende
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a ser prejudicado devido ao processo de exclusão ao qual estão expostas pois,

com  eles,  registra-se  “perfis  escolares  e  socioprofissionais  contrastantes,

acentuando-se e reproduzindo-se as desigualdades e os factores de contraste

entre os ciganos e a sociedade em geral” (Mendes, 1997. p.218). Cientes disto,

neste projeto também foi feito uma implementação de atividades desportivas e

artísticas, de formas extremamente lúdicas. Estas atividades buscaram intervir e

promover o desenvolvimento social, físico e afetivo das crianças. Além disto, no

caso das atividades artísticas, foram fontes de expressão, registro e criatividade

para o grupo. Com formação superior tanto na área de Educação Física como em

Artes  Visuais,  o  investigador  esteve  trabalhando  nestas  duas  vertentes  do

conhecimento durante todo o Projeto.

É importante destacar que a compreensão das culturas da infância e

deste grupo étnico em especial, além do auxílio no empoderamento das crianças

para  perceber  e  combater  a  exclusão  e  o  preconceito,  são  motivações  que

justificaram este  projeto.  Entendemos,  também,  este  empoderamento  como  a

liberdade  de  decidir  e  controlar  seu  próprio  destino,  com  responsabilidade  e

respeito ao outro.

A  recolha  de  dados  deste  trabalho  trouxe  grande  quantidade  de

material  para a investigação sobre  questões aqui  levantadas.  E este  facto  foi

extremamente estimulante,  no sentido de participar  e poder  estudar  toda esta

produção de desenhos, pinturas, fotografias, filmes e outros trabalhos produzidos

por este grupo de crianças.

Assim,  presume-se  que  este  projeto  investigativo  será  mais  um

contributo científico para o meio acadêmico e, para as crianças ciganas, um meio

efetivo  de  conscientização,  participação  e  reivindicação  dos  seus  direitos.

Acreditamos  que  o  trabalho  desenvolvido,  com  estes  alunos,  pretendeu  uma

intervenção adequada, construtiva e positiva de forma não só a facilitar  a sua

inclusão,  mas  combatendo  o  preconceito  e  buscando  torná-los  participantes

ativos na sociedade portuguesa.
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Capítulo II. Enquadramento Teórico-conceitual

1. A Escola

A Escola é a instituição auxiliar na implementação da cultura inerente a

sociedade a qual pertence, pois “não é a educação que forma a sociedade de

uma determinada maneira, senão que esta, tendo-se formado a si mesma de uma

certa  forma,  estabelece a  educação que  está  de  acordo com os valores  que

guiam essa sociedade” (Paulo Freire, citado por Schram & Carvalho, 2016. p.3).

Paulo Freire também acredita que a viabilização de um país “não está apenas na

escola democrática, formadora de cidadãos críticos e capazes, mas passa por

ela, necessita dela e não faz sem ela” (1996. p.28).

Com  forte  tendência  a  formatação  dos  indivíduos,  a  Escola  se

estabeleceu em pilares da disciplina e do comportamento exemplar. Deste modo,

possui dificuldade em aceitar não só a liberdade de expressão como, em permitir

aos alunos,  a  liberdade de tomar suas próprias decisões.  Apesar  do discurso

liberal pois afinal “todos devem ter o direito e a liberdade de tomar decisões sobre

suas próprias vidas, mesmo que, ao exercer tal liberdade, possam correr o risco

de errar” (Padilha, 2001. p.16), a Escola nega este Direito em prol da organização

e do chamado “bom comportamento”. 

Importante  também  lembrar  que  a  Escola  está  dimensionada  nos

aspectos éticos, morais e políticos da sociedade a qual está inserida. E, por este

motivo, nesta instituição é “das áreas onde o confronto entre culturas e valores

minoritários e maioritários são mais evidentes, é a escola, particularmente porque

ela se sobrepõe a uma missão socializadora que não é, de modo nenhum, neutra

nem sequer flexível” (Dias citado por Marques, 2016, p.16). 

Apesar das grandes transformações ocorridas na nossa sociedade nas

últimas décadas, a Escola se mantém como instituição tradicional, pouco afeita a
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mudanças. A Educação Formal é imposta por lei com forte vigilância por parte do

Estado sobre as famílias, responsáveis por manter os menores matriculados nas

instituições de ensino, públicas ou privadas. Com esta imposição estatal e com a

filosofia de que a Educação Formal combate as desigualdades sociais, a Escola

têm  se  mantido  em  uma  zona  de  conforto,  atrelada  em  regra,  à  pedagogia

tradicional.  Mesmo  com  as  mudanças  político-sociais,  ocorridas  em  Portugal,

após o  25 de abril,  o  sistema de ensino  manteve uma “funcionalidade sócio-

cultural herdada do passado aristocrático e absoluto” (Martins, 2004. p.38). 

2. A Escola e a etnia cigana

É na Escola que as crianças ciganas portuguesas passam uma parte

significativa do seu dia, enviadas pela sua comunidade em um claro esforço de

integração. Apesar disto, a etnia cigana sempre teve dificuldade com a Escola e

isto  pode  ser  evidenciado  por  possuir  uma  “população  adulta  grandemente

analfabeta (50,5%) e uma taxa de analfabetismo de 24,5% nos jovens na faixa

etária dos 15-25 anos” (Cortesão, Stoer, Casa-Nova e Trindade, 2005. p.12). Para

Marques (2016, p.25), o insucesso escolar “é também um sintoma e confirmação

de situações de exclusão econômica e sociocultural como, o abandono precoce

do  sistema  de  ensino”,  vivenciados  há  algumas  gerações  pelo  povo  cigano.

Devemos reconhecer que o currículo escolar atual pretende socializar os alunos

ciganos com conteúdos e metodologias que em nada lhe são familiares. Assim, é

fácil  perceber  que  dificilmente  conseguirá  produzir  resultados  escolares  de

sucesso com a etnia cigana.

 Para Reis (2010, p.35), a Escola e a família são “duas instituições

fundamentais no processo de socialização das crianças, no seu desenvolvimento

e na conquista da sua singularidade”. Devemos destacar o reconhecimento que a

“relação que a  escola  estabelece com a família  e  vice-versa,  está  repleta  de

representações  sociais  que  potenciam  a  ocorrência  e  o  desenvolvimento  do

(in)sucesso escolar” (Marques, 2016. p.19). Como as “comunidades ciganas têm

sido comunidades secularmente afastadas da Escola” (Casa-Nova, 2006, p.156),
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percebe-se que as crianças ciganas não têm, dentro de suas próprias casas, o

apoio e estímulo que outros alunos recebem de suas famílias. Isto se evidencia

pois as “comunidades ciganas continuam, quando comparadas com a restante

população,  a apresentar  os mais baixos índices de escolaridade” (Casa-Nova,

2006, p.157). 

Nos últimos anos, a legislação portuguesa implementou o combate a

evasão escolar.  Segundo os dados do Eurostat,  mostram que nos últimos 10

anos,

Portugal  registou  uma  acentuada  redução  da  taxa  de  abandono  escolar

(percentagem da população entre os 18 e 24 anos que não foram além do primeiro

ciclo do ensino secundário e não prosseguiram nem estudos nem formação), já que

em 2006 a mesma situava-se nos 38,5%, a mais elevada entre todos os Estados-

membros. (Diário de Notícias, 2016) 

Assim percebe-se que, em princípio, Portugal tem avançado em manter

os jovens mais tempo na escola. Mesmo assim, este progresso atinge a etnia

cigana de modo mais lento estando esta, ainda, com “uma população com níveis

de escolaridade muito reduzidos quando comparados com a população global”

(Casa-Nova,  2006,  p.159).  Para  a  mesma  autora,  é  necessário  “conhecer  a

etnicidade cigana, expectativas e perspetivas de vida, para se compreender o que

provoca os baixos níveis de escolaridade e abandono escolar”.

3. A Etnia Cigana

O Povo Cigano ainda é considerado uma etnia, pois, “é um grupo com

uma história e uma cultura comum, bem como uma ancestralidade biológica e

linguística  comum”  (Marques,  2016,  p.4).  Segundo  Giddens  (citado  por  Reis,
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2010, p.7), o conceito de etnicidade é mais de carácter social do que biológico,

devendo ser entendido como “uma construção que deriva das práticas culturais

dos grupos sociais”. No caso de Portugal, a população de ciganos é estimada

pelo Alto-comissário para as Migrações, em 2017, em 37 mil pessoas (Diário de

Notícias, 2017). Mas esta estimativa, imprecisa, pode variar “entre os 30mil e os

92mil indivíduos” (Marques, 2016, p.3). Assim, não há um número confiável para

sabermos a totalidade de ciganos em Portugal, apenas percebemos que é um

grupo que se evidencia pela precaridade das condições de vida e marginalização

de seus indivíduos. Segundo a reportagem do jornal Público, do dia 06 de abril de

2018, entre “nove países europeus analisados, Portugal é onde os ciganos mais

se queixam de discriminação na procura de habitação, destaca-se num relatório

da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA)”. Para Mendes

(citado por Marques, 2016), 

esta etnia tem vindo a revelar uma assinalável vulnerabilidade aos mecanismos de

empobrecimento,  marginalização  e  de  guetização.  Na  sua  maioria,  os  seus

membros encontram-se numa situação de desvinculação estrutural face ao mercado

de  emprego,  por  vezes  próximas  do  que  se  pode  designar  por  economia  de

delinquência. (p.10) 

Ainda hoje, os ciganos portugueses possuem condições de habitação

bastante  precárias,  morando  nas  periferias  e  “em terrenos  sem rentabilidade,

junto a zonas industriais e de difícil acesso, paredes-meias com lixeiras e animais,

acantonados em bairros sociais murados e de má construção e em barracas de

zinco sem as mínimas comodidades” (Céu Neves, citada por Magano & Mendes,

2013, p.5).

A comunidade cigana é um grupo étnico bastante peculiar em Portugal,

pois se destaca pelo jeito diferenciado de se vestir, agir e falar. E, por este motivo,

suas representações sociais são baseadas em “preconceitos e estereótipos, feitas
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pelas populações que os rodeiam” e “são estas representações que determinam,

em boa parte, as atitudes e comportamentos a seu respeito” (Liégois, 1994. p.35).

Para  Silva  (2009,  p.28),  “grupos  étnicos  são  minoritários  face  à  sociedade

alargada,  apresentando-se  para  esta  com  uma  identidade  negativa  e  cujos

valores são, por sistema, ignorados face aos dominantes”. Com isto, os ciganos

são alvo de exclusão social, quando sua própria cultura singular é usada para

legitimar a segregação que sofrem. Assim, o combate a esta discriminação se faz

necessário, pois o “grupo cigano, como qualquer outro pertencente às minorias,

tem direito à  diferença de identidades culturais,  o que nos transporta para os

direitos culturais e para o seu respeito na prática” (Silva, 2009, p.30). 

4. Exclusão e Preconceito

A Constituição da República Portuguesa não prevê a existência de um

estatuto jurídico de “minoria nacional”, conferindo antes a todos os cidadãos, a

mesma “dignidade social  e igualdade perante a Lei”,  conforme coloca o Artigo

13.º,  no princípio  da igualdade.  No seu inciso 2,  o mesmo artigo coloca que,

ninguém pode ser “prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer

dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião,

convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição

social”. Alguns organismos públicos têm promovido, com mais ou menos sucesso,

programas  de  inclusão,  que  facilitam  às  comunidades  a  compreensão  e

convivência com as estruturas sociais vigentes. Nos últimos anos, Portugal vem

implementando políticas sociais e estas, para Marques (2016, p.13), constituem

“ferramentas de intervenção que o Estado desenvolve para proporcionar bem-

estar e proteção social aos cidadãos e incluem quer ações de prevenção do risco

social quanto de resolução de problemas sociais já declarados”.

Exclusão social  significa  possuir  um estatuto  social  desvalorizado  e

uma  identidade  negativa  perante  a  grande  sociedade.  Para  Capucha  (2005.
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p.100), a exclusão significa “rupturas sucessivas dos laços sociais sofridas por

algumas pessoas, encerrando-as em territórios e colectivos fora dos recursos e

valores  dominantes  na  sociedade”.  Para  o  mesmo  autor,  a  exclusão  social

também significa 

ser  mais  vulnerável  às  doenças  e  beneficiar  de  cuidados  de  saúde  de  pouca

qualidade – ou não beneficiar deles de todo; viver em habitações degradadas ou às

vezes até na rua;  não encontrar  na família  os apoios,  estratégias que garantem

suporte  para  projectos  de  vida  pelo  menos  estatuto,  material,  relacional  e

emocionalmente;  e  pertencer  a  comunidades  onde  predomina  a  carência,  a

marginalidade, a violência, a pobreza. (2005. p.100) 

Infelizmente,  percebe-se  que  estes  significados  estão  intensamente

presentes  na  comunidade  cigana  portuguesa  onde,  por  exemplo,  40%  dos

ciganos se sentem “discriminados no local de trabalho” (Público, 2018). A mesma

reportagem assinala que reportaram assédio, devido a sua origem étnica, “94%

dos homens ciganos residentes em Portugal”. 

A exclusão,  que  “é  um fenômeno social,  econômico  e  institucional”

(Jodelet, 1999, p.64), atinge a comunidade cigana como um dos grupos étnicos

mais sujeitos a isto em Portugal, não só nos dias atuais mas no contexto histórico

do país. Segundo Marques (2016), 

as comunidades ciganas convivem com a comunidade maioritária portuguesa há já

cinco  séculos,  assumindo-se  cigana  e  simultaneamente  portuguesa.  Quando

chegaram a Portugal já traziam uma imagem negativa a eles associados. Hoje em

dia, na maioria, a etnia cigana pouco alterou a sua maneira de viver continuando a

viver  em grupo,  nas  barracas,  nas  periferias  das  cidades  e  ainda sem estarem

integrados na sociedade. (p.3) 
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Pois, como questiona Jodelet (1999, p.54), “o que é que faz com que

em  sociedades  que  cultuam  valores  democráticos  e  igualitários,  as  pessoas

sejam levadas a aceitar a injustiça, a adotar ou tolerar frente aqueles que não são

seus pares ou como eles, práticas de discriminação que os excluem?”. A exclusão

social contemporânea é um fenômeno que põe “em risco a coesão social e os

próprios fundamentos da sociedade” (Capucha, 2005. p.103). 

O preconceito é a ação e o efeito de formar um julgamento de forma

antecipada. Para o dicionário digital de conceitos (conceito.de, 2012) trata-se de

uma opinião  que  é  “dada  sobre  algo  ou  alguém sem fundamento  ou  análise

crítica, o que acontece quando se conhece mal ou não se conhece de todo essa

coisa/pessoa”.  Preconceito  também  pode  ser  definido  como  uma  ideia,  de

natureza moral, estética, sexual ou cultural, já concebida anteriormente sobre o

outro,  “assentada  na  bipolaridade  entre  o  bem  e  o  mal,  que  normatiza  as

condutas, ao ancorá-las na moral vigente” (Bandeira & Batista, 2002, p.129). Para

as  mesmas  autoras,  no  preconceito,  como  é  usualmente  negativo,  o  “não

reconhecimento das diferenças ou a falta de respeito a elas se fazem presentes,

criando novos padrões de violência”. O preconceito, “usualmente incorporado e

acreditado,  é  a  mola  central  e  reprodutor  mais  eficaz  da  discriminação  e  de

exclusão” (Bandeira & Batista, 2002, p.126). 

5. Contextualização do Estudo

 É  fundamental  que  as  representações  estereotipadas  e

preconceituosas que se têm sobre o povo de etnia cigana sejam alteradas. Mas

tal  fato  “não significa que,  em termos sociológicos,  a  comunidade cigana não

constitua  uma  minoria  étnica  que  receia  pela  perda  da  sua  identidade

sociocultural” (Reis, 2017. p.3). Em contra partida, a sociedade maioritária carece

de  informações  acerca  do  quotidiano  deste  grupo,  o  que  contribui  para  a
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incompreensão, para a criação dos preconceitos e para a discriminação de que a

comunidade cigana, com suas peculiaridades culturais, ainda é alvo e atrasa a

sua plena integração. Para Reis (2017), 

a crescente desconfiança para com uma comunidade com hábitos e tradições tão

próprios,  contribui  para  a  manutenção  de  um  estatuto  depreciativo,  com  a

construção de uma imagem que os define como problemáticos e barulhentos, por

parte do desconhecimento e da falta de relacionamento para com a comunidade

cigana, sendo que os preconceitos, a discriminação e os mitos à volta deste grupo,

têm sido constantes na relação da sociedade dominante para com os ciganos. (p.2) 

A cidadania pressupõe a salvaguarda o princípio básico da igualdade

de todos perante os direitos fundamentais e no acesso aos mesmos. Assim, é

necessário transmitir à sociedade, principalmente às crianças e jovens, a riqueza

que a multiculturalidade representa e da consideração que se tem de adotar pelas

minorias a nível linguístico e de cultura. Para Backers & Pavan (2011. p.109), “se

as relações entre os grupos culturais e a percepção de que há diferenças culturais

remontam às origens dos seres humanos, a percepção de que essas relações

podem  se  pautar  na  interculturalidade  é  bem  mais  recente”.  Deste  modo,  é

fundamental que as representações estereotipadas e preconceituosas que se têm

sobre o povo de etnia cigana sejam alteradas, pois estas são suficientes “para

condenar o indivíduo e o seu grupo” (Liégois, 1994. p.24). 

A  integração  da  comunidade  cigana  na   sociedade  portuguesa,

apresenta-se,  assim,   como  um desafio  tanto  para  as  famílias,  como  para  a

sociedade em geral. É claro perceber que somente quando a consciência coletiva

tiver em conta esta realidade, será possível criar uma sociedade mais coesa e

capaz de atender às pretensões legítimas de cada cidadão. E isto em um quadro

de direitos e deveres reconhecidos por toda a Sociedade. 

As palavras “diversidade”  e  “diferença”  constam,  cada vez mais,  no

quadro educativo e, mais do que nunca, estão associadas ao debate da inclusão
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e da exclusão escolar. Para Casa-Nova (2006. p.158), as “comunidades ciganas

portuguesas continuam a ser aquelas que apresentam, a nível nacional e para os

actuais três Ciclos de Ensino Obrigatório,  um menor índice de aproveitamento

escolar,  embora  este  resulte  grandemente  do  elevado  absentismo  existente

dentro  destas  comunidades”.  A  compreensão  acerca  das  razões  da  baixa

escolaridade e do afastamento da Escola por parte da comunidade cigana, passa

pelo conhecimento acerca da etnicidade cigana, dos processos de socialização e

educação familiares, das suas expectativas e perspectivas de vida. Para Marques

(2016,  p.21),  a  Escola  “pode  e  deve  assumir  como  uma  importante  interface

cultural  entre  as distintas comunidades,  assumir-se como espaço de pertença

também das crianças ciganas e das suas famílias, respeitando e alargando as

suas expectativas, como fator de sucesso”. Mas, de acordo com Liegeóis (1994.

p.143), nos anos 80 apenas 30 a 40% das crianças ciganas da União Europeia

frequentavam a Escola com regularidade e mais de metade não recebia nenhum

tipo de escolaridade. Segundo a Fundación Secretariado Gitano (2006) ainda se

percebe a falta de políticas educacionais, ou seja, ainda são escassas as medidas

planeadas,  colocadas  em  prática  pelo  Estado,  com  o  intuito  de  se  tomarem

decisões para melhorar a educação, no que diz respeito à presença de alunos de

etnia cigana nas escolas ou de ciganos na sociedade. 

Facilmente podemos constatar que as crianças ciganas não beneficiam

de um serviço educativo adaptado e dispõem de poucos meios para conhecer as

especificidades  da  Escola.  De  facto,  nas  escolas  portuguesas  continua  a  ser

visível que ainda há uma concepção estereotipada das crianças ciganas que não

se adaptam de “acordo com a concepção de êxito escolarmente definido” (Casa-

Nova, 2006, p.7). Esta visão vai contribuir para que grande parte da população

cigana, potencialmente, continue a abandonar a escola precocemente, pois ainda

“são raros os indivíduos de etnia  cigana que completam o ensino obrigatório”

(Marques, 2016, p.24). Esta realidade deve-se a vários fatores que se relacionam,

não  só  com  a  difícil  inclusão  escolar,  mas  também,  com  a  forma  como  a

comunidade cigana olha para a importância da Escola. Para Backes & Pavan,
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deve-se verificar uma interação de costumes e conhecimentos entre crianças de

diferentes culturas e etnias,  pois  “é  fundamental  que os processos formativos

sejam  pautados  na  interculturalidade”(2011,  p.109).  Assim,  é  também  da

competência da Escola educar e integrar os alunos de etnia cigana na “sociedade

maioritária,  preparando-os para serem cidadãos do futuro,  sem discriminações

étnicas,  religiosas,  socioculturais  ou econômicas,  apesar  das diversidades que

apresentam” (Tavares, 1998. p.34). Ainda neste sentido e, tendo consciência do

efetivo  ambiente  multiétnico  em  que  vivemos,  torna-se  imperativo  que  o

conhecimento  das  diferentes  culturas  seja  promovido,  não  só  no  contexto  da

Educação Formal, mas em outros contextos de aprendizagem. 

As  representações  sociais  construídas  acerca  das  comunidades

ciganas  dão,  frequentemente,  origem  a  comportamentos  discriminatórios,

evidenciados  pela  negação  por  parte  da  denominada  “sociedade  maioritária”.

Deste  modo,  o  acesso  ao  trabalho  e  escolarização  especializada,  no  que

concerne aos mais jovens desta comunidade, dificulta-se. Para Cortesão, Stoer,

Casa-Nova  e  Trindade  (2005.  p.19),  esta  dificuldade  se  evidencia  quando

procuram “integrar-se  no  mercado  de  trabalho  em ocupações  fora  do  campo

estrito  de  trabalho em que a  maioria  da  comunidade se  movimenta:  a  venda

ambulante em feiras”. 

A escolarização do povo cigano deve surgir de uma negociação entre

eles próprios e as outras etnias da sociedade e o problema da escolarização do

povo  cigano  parece  um  caso  exemplar  e  paradigmático  do  conflito  étnico.  A

Educação Formal é também hoje essencial para a incorporação no trabalho e a

maioria  dos empregos requer  algumas habilidades,  uma vez que uma grande

parte  dos  mesmos  exige  capacidades  mais  especializadas.  No  Programa

Nacional de Reformas de 2016, Portugal estava ciente que “persistem desafios

importantes quanto à educação, formação e qualificação dos portugueses que

limitam o potencial  de inovação e competitividade da economia e reproduzem

desigualdades de rendimentos e no mercado de trabalho”.  Nomeadamente ao
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nível  da  deficiência  estrutural  das  qualificações  em Portugal,  onde  55  % dos

adultos entre os 25 e 64 anos não completaram o ensino secundário e cerca de

45 % da força de trabalho possui poucas ou nenhumas competências digitais. No

caso da comunidade cigana portuguesa,  este deficit  de competências é muito

mais acentuado pois sofrem de “inúmeras dificuldades de integração, devido ao

baixo nível de formação escolar e de qualificação profissional” (Marques, 2016,

p.35). Os ciganos têm-se mantido presos a ocupações e ofícios tradicionais de

caráter  artesanal,  ou  acabam  enveredando  pela  marginalidade.  Podemos

destacar o histórico de exclusão que os povos ciganos vivenciaram nos últimos

séculos,  como  explicação  para  o  preconceito  vigente  e  a  consequente

marginalização.  Pois a  “política  de exclusão vai  transformar-se em política  de

reclusão, compreendida como integração autoritária e geralmente violenta, dos

ciganos, na sociedade que os envolve” (Liégeois, 1994. p.25). 

Alguns  alunos  da  Escola  Quinta  do  Simão  possuem  parentes

encarcerados,  principalmente  os  homens,  tradicionalmente  responsáveis  pelo

sustento familiar. Em 1998, nas prisões portuguesas, os ciganos representavam,

proporcionalmente, “mais de dez vezes a taxa de população nacional (não cigana)

encarcerada”  (Bastos,  2007).  Em  2013,  o  Governo  Português  publicou  a

Estratégia Nacional Para a Integração das Comunidades Ciganas - ENICC , com

“objetivos  de  integração  em quatro  áreas  fundamentais  (educação,  habitação,

emprego e saúde) através de metas e objetivos delineados até 2020” (ENICC,

2013-2020).  Passados  5  anos  da  publicação  desta  Estratégia  Nacional,  a

realidade das famílias ciganas cujas crianças estudam na Quinta do Simão, não

parece  ter  evoluído  muito:  morando  em  condições  precárias  e  com  diversos

membros da família encarcerados, percebemos que a etnia cigana ainda vive à

margem da sociedade em Portugal. 
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Capítulo III. METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO

1. Fundamentação Metodológica

A Sociedade maioritária têm se mantido coesa graças ao predomínio

do  interesse  ocidental,  em  face  dos  interesses  de  grupos  minoritários.  Para

Giddens,  a própria  globalização,  é  “um processo de desenvolvimento desigual

que tanto fragmenta quanto coordena” que, além disto, “introduz novas formas de

interdependência mundial, nas quais, mais uma vez, não há outros” (1991, p.153).

Mesmo assim, para o autor, a Sociedade pós moderna busca, não somente, “uma

pluralidade de reivindicações heterogêneas de conhecimento” (1991, p.9),  mas

mudanças no quadro social que se estabeleceu. 

Nos  últimos  tempos,  percebe-se  que  palavras  “diversidade”  e

“diferença”  têm  constado,  no  quadro  educativo  e,  mais  do  que  nunca,  estão

associadas ao debate da inclusão e da exclusão escolar. Assim, os conceitos de

exclusão  e  inclusão,  “que  nas  últimas  décadas  têm  vindo  a  ganhar  maior

relevância”  (Marques,  2016,  p.7),  são  parte  obrigatória  nas  discussões

pedagógicas  contemporâneas.  Com isto,  cada  vez  mais  se  procura,  no  meio

educativo  atual,  “valorizar  o  respeito  pelas  diferenças,  bem como promover  o

conhecimento de várias culturas e o diálogo entre vários campos de saber”(Bonin

& Bergamaschi, 2012. p.5). Assim, é importante lançar um olhar cada vez mais

atento na questão da presença da etnia cigana nas escolas. 

A primeira  escolha  metodológica  neste  trabalho  foi  optar  por  uma

investigação, basicamente, qualitativa. Esta decisão foi tomada com o objetivo de

recolha  de  dados  de  forma  mais  pessoal  e  visando,  principalmente,  a

“compreensão,  em  vez  de  análise  estatística”  (Bell,  2004.  p.13).  Assim,  esta

investigação tem objetivo de “compreender e encontrar significados através de

narrativas verbais e de observações em vez de (através de) números” (Bento,

2012. p.1). Também não descartamos totalmente o uso de métodos quantitativos
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que,  eventualmente,  foram  uteis  para  auxiliar  na  compreensão  da  nossa

investigação. 

Como este trabalho se desenvolveu no contato regular com a Escola e

os alunos,  também foi  baseado na descrição da rotina  escolar,  uma vez que

estamos interessados nos processos, nos sentidos e significações atribuídas, e

no entendimento ali encontrado. Parte da recolha de dados ocorreu através de

palavras e/ou imagens, produzidas pelos alunos e também pelo investigador. 

Neste  esforço  investigativo,  o  material  produzido  foi  auxiliar  na

compreensão da complexa realidade que envolve as crianças da etnia cigana e a

Educação  Formal  portuguesa.  Utilizamos  o  Photovoice,  como  método  auxiliar

nesta  investigação  ação  participativa,  onde  “através  da  fotografia  e  voz  dos

participantes podemos conhecer suas vivências e experiências” (Rodrigues, 2010.

p.2). Para a mesma autora, um dos principais objetivos do Photovoice é encorajar

as  pessoas  a  identificar  e  refletir  sobre  suas  próprias  experiências  pessoais,

familiares e da comunidade onde estão inseridas. Para Rodrigues (2010. p.2),

esta  metodologia  busca  também:  “aumentar  o  envolvimento,  facilitar  a

comunicação,  exercitar  a  capacidade  de  expressão  verbal,  estimular  a

consciência crítica,  introduzir  novas visões e exercitar  a regulação emocional”.

Com isto, podemos promover o diálogo crítico sobre aspectos fundamentais de

suas vidas, de seu grupo social e do local onde vivem. Também pretendemos que

houvesse um paradigma emancipatório nesta investigação, sendo participativo e

transformista na vida dos participantes, característico de uma investigação ação.

Com a metodologia Photovoice pretendemos intervir de forma positiva e eficaz a

fim de promover as leituras e competências do material produzido pelos alunos,

sendo  que  isto,  foi  um  dos  principais  objetivos  deste  projeto.  Quanto  ao

processamento dos dados, frente à grande diversidade de materiais, foi utilizada

uma análise qualitativa com procedimentos inerentes à Grounded Theory. Esta

análise, conhecida como 
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“Teoria  Fundamentada  nos  Dados  (ou  Teoria  Fundamentada  em  Dados)  em

português,  é  uma metodologia  de  pesquisa  relativamente  nova  e  que  usa  uma

técnica de trabalho que pode parecer desconcertante para alguns pesquisadores

mais  conservadores  ou  aqueles  acostumados  com  metodologias  quantitativas

apenas.” (Levacov, 2009) 

Neste  caso,  pretendemos  assumir  a  responsabilidade  no  papel

interpretativo dos dados, encontrando padrões de ação e interação entre eles.

Principalmente, conscientes da singularidade do contexto onde se desenvolveu

esta investigação, não podemos acreditar em uma resposta definitiva, mas em um

relatório  final  passível  de diferentes leituras e interpretações.  A formulação de

algumas questões como:  Qual o significado da Escola para estas crianças? O

que  é  ser  cigano  em  Portugal?  O  que  desejo  no  meu  futuro? Estes

questionamentos geraram respostas e reflexões capazes de permitir relações de

contexto, condições e estratégias de ação, as quais este projeto se propôs. 

Como a investigação deste projeto na Escola teve, em essência como

opção metodológica, um carácter qualitativo, o pesquisador esteve envolvido no

trabalho de campo durante todo o ano letivo 2017/2018. Esta opção buscou uma

“recolha de dados de forma mais pessoal e visando a compreensão da realidade”

(Reis, 2017, p.12). Deste modo, pretendeu-se haver o contato de forma direta

com  grupo  alvo  da  investigação,  tanto  no  ambiente  escolar  quanto  na  sua

comunidade.  Houve a utilização de múltiplos  processos de recolha  de dados,

através de: imagens, palavras e registro fotográfico produzidos, em maior parte,

pelas  próprias  crianças.  Igualmente,  foi  utilizada  a  observação  de  forma  a

compreender os contextos inerentes a todo este processo envolvendo o grupo em

questão e o ensino formal instituído. Através das artes com desenhos, expressões

plásticas,  jogos  e  brincadeiras  foram  utilizadas  técnicas  participativas  que

facilitaram a construção de laços entre as crianças e o investigador, facilitando a

comunicação. A utilização de observação participativa permitiu ao investigador a
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recolha  de  dados  sobre  o  contexto  da  situação  alvo  deste  estudo  (crianças

ciganas na Escola). 

2. Técnicas e Recursos da Investigação

2.1. Observação Participante

A observação participante é uma técnica de investigação que permite

ao investigador ter interações sociais intensas com o público-alvo de seu trabalho.

Para Correia (2009, p.31),  A observação participante é “realizada em contacto

directo, frequente e prolongado do investigador, com os actores sociais, nos seus

contextos culturais, sendo o próprio investigador instrumento de pesquisa”. Para a

mesma autora é importante destacar que o “investigador está desde o início a ser

observado,  daí  também  a  absoluta  necessidade  de  construir  uma  base  de

confiança e empatia indispensável a uma desejada flexibilidade nos momentos de

observação”  (2009, p.35).  Esta técnica permite aliar  observação e vivência da

situação,  mas  também  exige  “alguns  atributos  indispensáveis  ao  observador-

investigador, tais como atenção, sensibilidade e paciência” (Correia, 2009, p.35). 

2.2. Conversas Informais

Para Mendes (2015, p.32), as conversas informais podem ser utilizadas

como “técnicas de compreender os objetivos que as crianças têm com o projeto

apresentado, pois baseiam-se em ouvir e permitir a liberdade de expressão dos

participantes”. Para a mesma autora, é “deste modo que se cria um espaço de

escuta e reflexão sobre o que a criança pensa”. As conversas informais geram

dados  de  natureza  qualitativa  pois  são  obtidos  em  um  contexto  natural  e
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espontâneo,  e  baseia-se  principalmente  em conversar,  ouvir  e  permitir  a  livre

expressão do grupo-alvo do estudo. 

2.3. Photovoice

Quanto  a  esta  metodologia  que  foi  utilizada  no  projeto,  a  decisão

passou pela escolha de qual  processo seria adequado para recolha de dados

tanto  de  uma  forma  investigativa  quanto  de  intervenção.  Decidimos  utilizar  o

Photovoice, pois além de permitir os diversos registros inerentes a fotografia, este

possibilitou  o  empoderamento  das crianças através  de uma participação ativa

neste processo. O Photovoice é uma técnica de fotografia participativa capaz de

possibilitar  “as  pessoas  com  câmaras  a  fotografar  as  suas  realidades

percepcionadas” (Wang citada por Kowalski, 2013. p.15), além disto, “dar voz e

reativar  o  poder  das  pessoas  e  comunidades  em busca  da  mudança  social”

(Griebling,  citado  por  Chaves,  2017.  p.191).  Para  Rodrigues  (2010.  p.3),  esta

metodologia  auxilia  os  participantes  a  promover  “o  diálogo  crítico  e  o

conhecimento  sobre  aspectos  importantes  da  sua  comunidade”,  e  este

conhecimento é a primeira base em que se apoia nosso projeto investigativo.

Para  Chaves  (2017.  p.190),  é  “incontestável  como  a  fotografia  se  afirmou

enquanto  forma  de  expressão,  de  informação  e  de  comunicação”.  Assim,

pretendemos,  com  o  Photovoice,  utilizar  este  “processo  através  do  qual  as

pessoas identificam,  representam e impulsionam a sua comunidade”  (Chaves,

2017. p.191). 

No  Photovoice,  os  registros  fotográficos  são  utilizados  para  os

participantes serem levados a refletir sobre questões como: 

- O que vê na imagem?

20



- O que pensa sobre isto?

- Como esta imagem o faz sentir?

- O que podemos fazer sobre isto?

As fotografias, de certa forma, foram um material de debate e reflexão

individual  e  do  grupo,  uma  vez  que  todos  os  registros  fotográficos  foram

partilhados  com  toda  a  sala.  O  registro  fotográfico  é  “um  instrumento  de

expressão individual e como um meio de reconhecimento de cada indivíduo, de

cada história, vivência e afetividade implícita nesta última” (Kowalski, 2013. p.13).

Assim,  foram  implementados  diálogos com  as  crianças  que  possibilitaram

conhecer suas realidades e expectativas. Cada participante deste projeto teve seu

momento individual de entrevista e análise sobre seus registros fotográficos e, em

um momento posterior,  teve suas fotos  apresentadas e  debatidas pelo  grupo.

Estas dinâmicas trouxeram debates pautados por observações e interessantes

questões levantadas pelas crianças sobre a própria realidade deste grupo étnico.

É importante destacar que neste projeto houve um privilégio para os

significados que as crianças ciganas, como alvo desta investigação, “dão sentido

às  suas  vidas,  o  que  experienciam,  o  modo  como  interpretam  as  suas

experiências e como estruturam o mundo social  em que vivem” (Bento,  2012.

p.2). E com a utilização das câmeras fotográficas, conseguimos uma ferramenta

extremamente  motivacional  para  as  crianças  participantes  deste  projeto,  que

foram simultaneamente autores e personagens. 

Para  Kowalski  (2013),  a  fotografia  é  “representação  do  passado  e

presente,  mas é igualmente portadora  de um significado futuro”.  E,  talvez,  os

registros desta investigação sejam apenas uma referência no futuro, de um tempo

passado, onde a comunidade cigana era excluída e discriminada.

21



3. Caracterização do Grupo Participante

A  Escola  Quinta  do  Simão  é  uma  pequena  unidade  educacional

(ANEXO 1) que atente, principalmente, a comunidade cigana que vive no bairro

dos Ervideiros, no concelho de Aveiro. Nesta escola há apenas o 1º ciclo, com

turmas até o 4º ano do ensino básico. Pertencente ao Agrupamento de Escolas de

Esgueira, a Quinta do Simão é uma construção composta por três salas de aula,

um refeitório, três casas de banho e possui espaços exteriores de terra batida. No

terreno  da  Escola,  há  algumas árvores,  uma caixa  de  areia  e  um campo de

futebol. Há bastante espaço para brincadeiras e atividades ao ar livre.

No primeiro semestre do projeto, o grupo participante era composto,

exclusivamente, por crianças da etnia cigana. Eram 15 alunos, 9 meninas e 6

meninos, que se dividiam no 3º e 4º ano e a faixa etária ia dos 8 aos 11 anos.

Durante o ano letivo, dois irmãos saíram da escola por 4 meses, retornando em

maio de 2018. No segundo semestre letivo, entraram três novas crianças que não

pertenciam a etnia cigana. Como o projeto ocorria semanalmente, em sessões

investigativas,  estes  três  alunos  também  participaram  de  todas  as  atividades

desde então. 

No caso das crianças da etnia cigana, todas moram em casas junto

aos  chamados  acampamentos  ciganos.  Estes  acampamentos  são  grupos  de

residências, construídas pela própria comunidade, com estruturas precárias em

ruas sem calçamento. O grupo está no bairro dos Ervideiros há três décadas e  as

“casas foram aparecendo à medida que a comunidade foi crescendo. O terreno

onde as habitações foram construídos é do patriarca da família Cardoso” (Jornal

de Notícias, 2006). 
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Capítulo IV . Desenvolvimento do Projeto

1. Cronograma

Inicialmente, montamos o seguinte cronograma para orientar as

fases de desenvolvimento do Projeto. Sabendo que este deveria ocorrer no

ano  letivo  de  2017/2018,  projetamos  as  seguintes  metas  a  serem

concluídas mensalmente:

Momentos Atividade / Tarefas

Outubro

2017

Início da Frequência na Escola Básica Quinta do Simão com trabalhos de
desenhos e Arte Visuais

Novembro

2017

Início de trabalho com Fotografias, fazer com que o grupo aprenda a utilizar
a máquina fotográfica e seus recursos

Dezembro

2017

Trabalho  de  escrita  sobre  fotografia  de  terceiros  (encerra  dia  8  de
dezembro)

Janeiro

2018

Os alunos devem iniciar levar as máquinas fotográficas para casa

Fevereiro

2018

Com acesso as fotografias,  iniciar  trabalho de reflexão com as crianças
sobre o material produzido

Março

2018

Análise do material produzido, descrição e conclusões

Abril

2018

Produção do Relatório final

Quadro nº 1 - Calendarização do projeto 

Conseguimos cumprir quase todas as metas nos meses estipulados,

ficando apenas o relatório final a ser concluído no mês de maio de 2018.

Ao iniciarmos a frequência na Escola Quinta do Simão, em outubro de

2017, o primeiro passo foi conhecer as crianças, a professora titular da turma e a

própria escola. Nesta escola, estes dois níveis (3º e 4º ano) estão agrupadas na

mesma sala com uma professora regente. Conforme acordo com a professora e a

Direção  do  agrupamento,  o  projeto  iria  se  desenvolver  nos  momentos  da
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disciplina de artes, duas vezes na semana, em um total de três horas semanais.

Achamos pertinente colocar  o  diário  das sessões investigativas para que seja

percebido, mais claramente, o percurso realizado neste projeto.

2. fase desenhos – visão das crianças 

Inicialmente, trabalhamos o desenho com as crianças, pois o “desenho

infantil insere-se entre as mais importantes formas de expressão simbólica das

crianças.  Desde  logo,  porque  o  desenho  precede  a  comunicação  escrita”

(Sarmento, 2006, p.2). Isto foi feito, em parte, buscando preparar as crianças para

a fotografia tanto no aspecto de enquadramento como na composição. Mas o

desenho  também  permite  a  criança  a  “possibilidade  de  lançar-se  a  frente,

projetar-se” (Moreira,  1991).  E isto era algo que também ambicionávamos que

ocorresse durante o desenvolvimento deste projeto.

1ª Sessão 12 de outubro de 2017  – Neste primeiro dia, conversamos com as

crianças sobre como o desenho é uma linguagem e é capaz de contar uma

história. Foi dado o exemplo das figuras rupestres e como elas foram o primeiro

registro da capacidade simbólica, intelectual e artística dos humanos primitivos.

Com isto, a primeira tarefa dada as crianças foi fazer um desenho simples mas

que representasse uma história. Nesta fase, foi usado folhas do tamanho A4 e o

grupo  foi  relativamente  homogêneo  na  composição:  figuras  simples  sem

agregar muitas características a não ser pelo gênero (ANEXO 2). Foi percebido

que quase metade da turma tendia a copiar o que o colega de mesa fazia. Esta

aula  teve  como  objetivos  principais:  conhecer  o  grupo  de  crianças,  se

apresentar,  não  só  como  regente  das  aulas  de  artes  mas  também  como

investigador da Universidade de Aveiro, além de perceber a relação da turma

com os materiais de desenho.

2ª  Sessão 17 de outubro de 2017 –  Na sessão seguinte,  as crianças foram

desafiadas as desenhar a escola (por inteiro ou uma parte específica). Apesar da

animação inicial, na metade do trabalho houve uma grande dispersão da tarefa

por parte do grupo, com vários alunos muito negativamente críticos em relação

ao próprio desenho. Mesmo assim, alguns trabalhos demonstraram um olhar

interessante sobre a escola.
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3ª Sessão 19 de outubro de 2017 – Foi dado a continuação ao trabalho da Sessão

anterior,  onde as  crianças deveriam colocar  cores  nos  desenhos feitos.  A maior

parte do grupo dedicou-se a tarefa com empenho, apenas três alunas (as com mais

idade da turma) fizeram a atividade rapidamente para conversarem.

4ª  e  5ª  sessões  –  24  e  26  de  outubro  de  2017  –  Buscando  desenvolver  a

criatividade do grupo, foi proposto um trabalho de desenho abstrato. Foi mostrado

trabalhos de grafiti abstratos e figurativos para os alunos compreenderem melhor o

conceito em questão. Este trabalho transcorreu muito bem, já havendo uma melhor

sincronia entre o investigador e as crianças (ANEXO 3).

6ª e 7ª sessões – 31 de outubro e 02 de novembro de 2017 –  Nestas sessões,

retomamos o trabalho de observação. As crianças foram desafiadas a desenharem

novamente a escola mas deveriam utilizar tons de verde na composição final.  O

resultado final surpreendeu pela qualidade atingida pelo grupo (ANEXO 4).

8ª, 9ª, 10ª e 11ª sessões – 07, 09, 14 e 16 de novembro de 2017 – Utilizamos estes

quatro dias para desenvolvermos um projeto de confecção e pintura de máscaras.

Inicialmente, explicamos o processo de construção das máscaras e, posteriormente,

executamos  a  elaboração das  mesmas.  Nos  dois  dias  finais  foram dedicados a

pintura das máscaras e o registro fotográfico das mesmas (ANEXOS 5 e 6).

12ª e 13ª sessões – 21 e 23 de novembro de 2017 –  Estas sessões foram para

atender  a um pedido da turma,  que desejava aprender  técnicas  de desenho de

animais. Os alunos escolheram o gato e o cachorro para os desenhos.

14ª  Sessão – 28 de novembro de 2017 –  Buscando desenvolver a criatividade e

desenhos distintos entre os alunos, neste dia propusemos fazerem desenhos a partir

de pontos colocados aleatoriamente no papel.  Foi um dia bastante chuvoso com

poucos alunos presentes em sala de aula (ANEXO 7). 

15ª Sessão – 30 de novembro de 2017 – Neste dia fizemos o desafio do avião de

papel. Ensinamos a confecção do avião e depois cada criança decorou o seu com

pintura  e  colagens.  No  final,  fizemos  uma  competição  de  performance  com  os

alunos e seus respectivos aviões de papel (ANEXO 8). 
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2.1. Auto retrato – Em um segundo momento, lançamos o desafio para

as  crianças  fazerem  um  desenho  de  si  próprias.  Apesar  de  várias  não  o

desejarem fazer,  conseguimos que  todas  as  crianças  realizassem a  tarefa.  O

resultado final foi  bem surpreendente, pois houve riqueza em detalhes. Foram

utilizados papéis do tamanho A3, permitindo trabalhos em uma grande proporção.

16ª sessão – 05 de dezembro de 2017 –  Iniciamos esta fase com o desafio de

desenhar em duplas, cada aluno deveria retratar o colegar. As crianças realizaram a

tarefa  com  empolgação  e  os  trabalhos  resultantes  ficaram  bastante  elaborados

(ANEXO 9). Neste dia tiramos fotografias para o trabalho na sessão seguinte, o auto

retrato.

17ª  sessão – 07 de dezembro de 2017 –  Com as fotografias individuais de cada

aluno, foi proposto o desenho e pintura de auto retratos em tamanho A3. Cada aluno

recebeu a sua própria foto e um papel com um leve esboço previamente preparado

da fotografia.  O resultado agradou a todos (Fotografia nº 1 e ANEXO 10). Foi a

última aula de 2017, sendo as atividades retomadas em janeiro de 2018.

Fotografia nº 1 – As crianças desenham seus auto retratos
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3. Fotografias

Com  máquinas  fotográficas  simples,  modelos  digitais  sem  grandes

recursos técnicos, os alunos foram instruídos em princípios básicos de fotografia,

como  luz  e  ângulos.  Em  um  primeiro  momento,  fotografaram  a  escola  e  os

colegas. Em seguida, puderam levar as máquinas para casa, devendo trazê-las

em dois dias. 

Importante lembrar que, todas as crianças levaram autorizações para

que suas fotografias fossem utilizadas neste trabalho. Assim, todas as fotos neste

relatório possuem autorização somente para sua publicação aqui.1

Estas fotografias eram descarregadas no computador e, junto com o

investigador, os alunos viam o resultado além de falar sobre ele. Todos os alunos

levaram  uma  autorização  que  devia  ser  assinada  pelos  responsáveis  legais

autorizando  o  uso  das  fotos  no  relatório  deste  projeto.  As  crianças  foram

estimuladas a fazerem, pelo menos, vinte fotos sobre suas casas e familiares.

Apesar disto, houve situações de alunos que fizeram poucas fotos, neste caso,

menos  de  quinze  fotos.  Questionados  sobre  o  motivo  do  baixo  número  de

fotografias, basicamente, as crianças alegaram que não tiveram vontade de tirar

mais  fotos.  Já  outros  alunos  fizeram  números  superiores  a  30  fotografias,

revelando uma vontade positiva com a tarefa.

18ª sessão – 04 de janeiro de 2018 – Foi uma sessão de retomada após o recesso

de  Natal.  Houve  uma conversa  sobre  os  momentos  de  cada  um no  recesso  e

exibição de fotografias. Início da preparação para o Photovoice.

19ª sessão – 09 de janeiro de 2018 – Como foi um dia chuvoso e com um grande

número de  alunos faltosos,  aproveitamos para  fazermos  diversas  brincadeiras  e

atividades distintas em sala de aula.

1 Não há autorização para reprodução destas fotografias em outras plataformas, sejam publicações 
impressas ou digitais.
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20ª sessão – 11 de janeiro de 2018 – Foram apresentadas as máquinas fotográficas

que iríamos utilizar no projeto. Primeiro, de uma forma geral para todo o grupo,

depois  cada criança pode manuseá-la  e tirar  algumas fotografias.  Foi  explicado

alguns dos objetivos do projeto e da importância da autorização dos responsáveis

para utilização das fotos no relatório final. Houve um sorteio para decidir qual aluno

levaria a máquina fotográfica para casa e a sorteada foi a Soraia, uma das alunas

mais velhas do grupo. Houve mais uma orientação sobre a operação da câmera

diretamente à aluna e a entrega da autorização.

21ª  sessão – 16 de janeiro de 2018 –  A aluna Soraia trouxe a câmera com 16

fotografias. Sentamos para ver o resultado e conversar sobre como ocorreu todo o

processo. No ANEXO 11 temos uma das fotografias escolhidas pela aluna. Neste

dia decidimos que dois  alunos deveriam levar máquinas fotográficas para casa,

assim sorteamos os alunos Débora e Nicolau para levar a máquina para casa. 

22ª  sessão – 18 de janeiro de 2018 –  A aluna Débora trouxe a câmera com 32

fotografias, com destaque para várias com os animais domésticos da casa, dois

cachorros. No ANEXO12 temos uma das fotografias escolhidas pela aluna. O jovem

Nicolau faltou na escola e suas fotos só foram trazidas no dia 25 de janeiro. Neste

dia, os alunos Taísa e Danilo foram os sorteados para levar as câmeras.

23ª sessão – 23 de janeiro de 2018 – A Taísa retornou a câmera com 16 fotografias

e  cinco  filmes  gravados.  Destaque  para  fotos  dela  própria  vestida  com roupas

ciganas  e,  lamentavelmente,  fotografias  com  muito  pouca  luz,  dificultando  a

visualização.  No  ANEXO 13  temos  uma  das  fotografias  escolhidas  pela  aluna,

retratando seus irmãos. Já o jovem Danilo trouxe somente 5 fotografias sem muita

expressão. Conversei com ele sobre o motivo que o levou a registrar tão poucas

fotografias e este declarou que a bateria da máquina terminou simplesmente. Os

alunos Antônio e Daniana foram sorteados para levar as máquinas fotográficas para

casa.

24ª sessão – 25 de janeiro de 2018 – Antônio trouxe a câmera com seis fotografias

somente, questionado sobre o motivo de tão poucos registros, ele afirmou que não

teve tempo para mais fotos. Dentre as imagens captadas, estavam a cozinha, a

televisão e dois registros do pai dirigindo. No ANEXO 14 temos uma das fotografias

escolhidas pelo aluno. Já a aluna Daniana trouxe registradas 50 fotografias e dois
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filmes. Esta jovem, de apenas 9 anos, se destaca dentro do grupo pelo dinamismo e

rápida  percepção  das  atividades  em  sala  de  aula.  Seus  registros  fotográficos

incluíram a casa, vários membros da família, o carro e brincadeiras do grupo de

crianças no terreno. As duas filmagens mostram todo o exterior da casa e o terreno

adjacente. No ANEXO 15  temos uma das fotografias escolhidas pela aluna. Além

destes, o aluno Nicolau finalmente compareceu com seus registros fotográficos. Ele

registrou 31 fotografias e um filme. Suas fotos mostravam sua paixão pelos veículos

motorizados, pois dez delas foram dedicadas a motos, triciclos e até um quadriciclo

da família. No ANEXO 16 temos uma das fotografias escolhidas pelo aluno. Neste

dia foram sorteados as jovens Filipa e Luciana para levar as máquinas fotográficas

para casa.

25ª sessão– 30 de janeiro de 2018 – Neste dia, saímos da escola para participar do

Projeto  “A  que  velocidade  toca  a  Orquestra?”,  promovido  pela  Orquestra

Filarmônica das Beiras, com o programa baseado na obra do compositor Wolfgang

Amadeus Mozart e Pequena Serenata Noturna. Foi um evento diferente e lúdico,

muito apreciado pelas crianças da escola Quinta do Simão.

26ª  sessão – 01 de fevereiro de 2018 –  Filipa trouxe a câmera com 28 registros

fotográficos e um filme. Suas fotografias mostraram, principalmente, os animais da

casa:  galinhas,  periquitos  e  um  gato,  mas  também  membros  da  família  e  as

comidas servidas na comemoração do aniversário da irmã menor. No ANEXO 17

temos uma das fotografias escolhidas pela aluna. Já a aluna Luciana trouxe 10

fotos que registravam a casa da família. Quando questionada sobre a quantidade

de fotos, a jovem avaliou que tinha fotografado “o suficiente”. No ANEXO 18 temos

uma das fotografias escolhidas pela aluna. As jovens Inês e Julia foram sorteadas

para levar as máquinas fotográficas para casa.

27ª  sessão – 06 de fevereiro de 2018 –  Inês trouxe 52 registros fotográficos. No

ANEXO 19  temos  uma  das  fotografias  escolhidas  pela  aluna.  Suas  fotografias

retratam,  entre  outras  coisas,  diferentes  animais,  parentes,  além do  interior  da

residência (Infelizmente, estas ficaram muito escuras). Na fotografia abaixo (Nº 2),

Inês retrata o bairro onde mora. A Julia faltou neste dia, trazendo suas fotos no dia

08 de fevereiro.  Os alunos Ivan e Leandro foram os últimos a levar a máquina

fotográfica para casa.
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Fotografia Nº 2 – a precariedade diferente do “bairro” cigano

28ª sessão – 08 de fevereiro de 2018 – Ivan trouxe 52 registros fotográficos, onde

se destacavam os  cachorros  da família  mas também fotos  de  diferentes  temas

como casa, carro e terreno. Praticamente sem registrar nenhum membro da família,

Ivan registrou a irmã menor em duas fotografias somente. No ANEXO 20  temos

uma das fotografias escolhidas pelo aluno. Júlia trouxe 45 fotografias. Apesar de

ser uma das alunas mais novas da classe (08 anos), a jovem fez ótimos registros

fotográficos com boa iluminação e enquadramentos muito interessantes. Destaque

para o grande número de fotografias dos irmãos. No ANEXO 21  temos uma das

fotografias escolhidas pela aluna. O Jovem Leandro trouxe 38 fotos de casa, apesar

de muitos escuras e desfocadas, uma das fotos, da Avó junto a fogueira, ficou muito

interessante (ANEXO 22).

Neste  dia,  atendendo  uma demanda das  crianças,  também pintamos  máscaras

para o Carnaval que iria ocorrer na semana seguinte. Neste processo, utilizamos

máscaras feitas com papel e cola, pintadas com tinta gauche escolar (Fotografia nº

3 e ANEXO 23).
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Fotografia nº 3 – As crianças pintam suas máscaras

4. Filmes

29ª  sessão – 15 de fevereiro de 2018 –  Após um recesso devido ao Carnaval,

retomamos as sessões com o grupo. Neste momento, tivemos uma reunião com

todos e debatemos sobre como poderíamos fazer um trabalho sobre questões que

eles acharam relevantes e que foram levantadas durante a análise de fotografias.

As crianças decidiram por fazer pequenos filmes sobre os temas. A turma se dividiu

em três grupos com objetivo de fazerem diferentes roteiros para filmes de curta

duração.  Neste  momento,  resolvemos  fazer  temas  livres  para  adquirirmos

experiência com o processo de filmagem e edição.

30ª, 31ª e 32ª sessões – 20, 22 e 27 de fevereiro de 2018 –  Como os roteiros

elaborados pelas crianças, utilizamos estas sessões para realizarmos as filmagens

dos  curta-metragem.  Sem  grandes  produções  e  utilizando  adereços  da  própria

escola, concluímos os filmes que foram editados pelo investigador do projeto.

33ª  sessão – 01 de março de 2018 –  As crianças, a professora regente e outras

dirigentes  da  escola  assistiram  aos  filmes  idealizados  pelo  grupo.  O  resultado

empolgou aos alunos que quiseram continuar com este processo, para realizar mais

filmes. Desta vez, foi  escolhido um tema que deveria ser presente em todos os
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filmes: Preconceito.  Entusiasmadas, as crianças se reuniram para elaborar  seus

roteiros, desta vez divididas em quatro grupos.

34ª sessão – 06 de março de 2018 – Como houve muitos alunos faltosos neste dia,

optamos por fazer atividades recreativas em sala de aula.

35ª sessão – 08 de março de 2018 – O grupo de crianças solicitou o adiamento das

filmagens, assim fizemos um trabalho de desenho sobre profissões que as crianças

ambicionavam para seu futuro.  Foi  interessante observar  que apenas um aluno

imaginou uma profissão que exigia curso universitário (Professor), todos as outras

crianças  desenharam  profissões  de  nível  técnico  (ex:  mecânicos,  cabeleireiras,

manicures, pilotos, etc) (ANEXO 24).

36ª sessão – 13 de março de 2018 – Iniciamos as filmagens com os roteiros sobre

Preconceito, elaborados pelas crianças. O Primeiro roteiro, feito por um grupo de

quatro  meninos,  conta  a  história  de  um  homem  saído  da  prisão  que  busca

conseguir um emprego. Na entrevista de emprego, o dono da empresa assume que

não vai dar o posto de trabalho pois teme que o ex-encarcerado possa lhe roubar.

As filmagens duraram todo o tempo da aula.

37ª sessão – 15 de março de 2018 – O segundo grupo, formado por cinco meninas,

conta a história de uma loja que não tem muitos clientes. A dona da loja descobre

que moças ciganas não entram na sua loja devido à estátua de um sapo que fica na

porta  do  estabelecimento  (Um  símbolo  usado  para  espantar  ciganos).  A dona

manda jogar fora o sapo e todas terminam contentes. As meninas quiseram colocar

uma mensagem no final do filme sobre preconceito. As filmagens também duraram

todo o horário da aula.

38ª sessão – 20 de março de 2018 – Neste dia, começamos com um grupo de três

meninos que fizeram o roteiro sobre preconceito com uma abordagem diferente. Na

história,  um  rapaz  se  arruma  para  tentar  conseguir  um  emprego  para  sair  da

pobreza, mas dois malandros acham que ele é rico (o pré conceito) por estar bem-

vestido. Ao tentar assaltá-lo, os ladrões descobrem que ele é pobre e desistem do

roubo, desejando, inclusive, boa sorte no emprego. O grupo também quis deixar

uma  mensagem  final  sobre  preconceito.  O  último  grupo,  composto  por  três
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meninas,  quis  fazer  uma  pequena  história  onde  amigas  conversam  sobre

preconceito. No final, também deixaram uma mensagem sobre o tema.

39ª  sessão –  22  de  março  de  2018  –  A  pedido  da  professora  Fátima,

desenvolvemos uma ideia de um quadro de pintura sobre a importância da água

nas nossas vidas. Um dos alunos deu a ideia de colocarmos uma torneira, de onde

uma grande gota saía e nela havia vida (árvore, animais, uma menina, etc). 

40ª  sessão – 27 de março de 2018– Foram exibidos os filmes sobre preconceito,

editados, para a classe. O grupo reagiu com satisfação ao resultado final.

41ª sessão – 29 de março de 2018 – Iniciamos a pintura coletiva do quadro sobre a

importância da água nas nossas vidas. Como todos queriam e deveriam participar,

pintamos  apenas  metade  do  quadro,  ficando  o  complemento  para  a  sessão

seguinte.

42ª sessão – 03 de abril de 2018 – Concluímos a pintura sobre a água. O resultado

final pode ser visto no ANEXO 24.

43ª sessão – 05 de abril de 2018 – Atividades lúdicas e brincadeiras

Apesar de continuarmos a ir duas vezes por semana, a Escola Quinta do

Simão,  encerramos  o  relatório  de  atividades  neste  momento.  A presença  do

investigador se manteve até o final do período letivo na sala de aula (Junho de

2018).  Além do  compromisso  de  continuar  com  as  aulas  de  artes  visuais,  o

vínculo formado pelo pesquisador,  as crianças, a professora regente e demais

membros  da  comunidade  escolar  se  tornou  muito  forte.  Outras  atividades

programadas, foram: visita à Universidade de Aveiro, participação no desfile cívico

de  esgueira,  reunião  final  com  os  responsáveis  para  mostrar  o  trabalho

desenvolvido, além da construção de um grande mural final com o grupo.
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5. Recolha de Dados

A recolha de dados teve de ser bastante delimitada uma vez que a

produção de material foi muito numerosa, tanto de fotografias como de trabalhos

artísticos feitos durante todo o ano letivo (2017/2018). Assim, optamos por nos

ater aos registros fotográficos e as interpretações que as crianças deram a suas

próprias imagens. 

Para  este  trabalho,  foram  utilizadas  máquinas  digitais  da  marca

Polaroid,  modelo iS126, de operação simplificada (ANEXO 25),  para facilitar  o

manuseio por parte das crianças. 

Treze  alunos  levaram  as  máquinas  fotográficas  para  casa  e  foram

entrevistados  sobre  o  resultado.  Dentre  as  principais  questões  colocadas

estavam:

-Quem são as pessoas que aparecem nas fotografias? Além desta, quem

também mora junto com você?

-Porque escolheu registrar estes locais específicos para fotografar? 

-Como é a rotina diária na sua casa? 

-Na sua família, quem trabalha e em quê?

-O quê você gostaria de melhorar na sua casa?
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Nas  entrevistas,  gravadas  e  transcritas  no  ANEXO  ENTREVISTAS,  as

crianças falaram sobre a tarefa e sobre os registros que fizeram nas suas casas.

Das 13 crianças, 8 eram meninas e 5 meninos. A tabela abaixo mostra, de

forma quantitativa,  alguns dos resultados dos registros feitos com as câmeras

fotográficas, em números que consideramos pertinentes:

NOME Gênero IDADE Nº
FOTOS

Nº
FILMES

Fotos com
pessoas

Fotos com
animais

Fotos 
da casa
somente

Percentual
de fotos
escuras

Ant. M 11 06 --- 03 --- 01 66,6%

Dan. F 09 50 02 39 01 04 02,0%

Dan. M 10 05 --- 03 --- --- 60,0%

Deb. F 08 32 --- 13 12 04 15,6%

Fil. F 09 28 01 12 03 06 10,7%

In. F 10 52 --- 20 07 06 34,6%

Iv. M 08 52 --- 13 07 08 17,3%

Jul. F 08 45 --- 33 03 04 20,0%

Lea. M 11 38 05 15 01 13 63,1%

Luc. F 11 10 --- 01 --- 08 30,0%

Nic. M 11 39 01 15 04 07 28,2%

Sor. F 11 16 --- 06 06 03 50,0%

Tai. F 11 16 05 14 --- --- 12,5%

Quadro nº 2 – Alguns números sobre as Fotografias dos alunos

 

Algumas observações referentes ao quadro nº 2:

-  Os  alunos  que  tiveram grande  percentual  (50%  ou  mais)  de  fotos  escuras

pertenciam ao grupo mais velho (10 e 11 anos).

-  Com exceção de uma menina,  todos os  participantes  registraram diferentes

membros da família. A jovem Luciana registrou a si própria na sua única foto em

que aparecia uma pessoa.
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- Os meninos, proporcionalmente, registraram o menor número de fotos. Sendo

que, foram dois meninos os únicos que tiraram menos de 10 fotografias.

A dinâmica que se seguiu ao registro das fotografias foi  dividida da

seguinte forma: em um primeiro momento, houve uma conversa individualizada

com cada aluno, onde além da entrevista, já mencionada, a criança escolheu as

três fotos que mais gostou. Em um segundo momento, as fotos do aluno eram

compartilhadas com todo o grupo participante. Nesta dinâmica, o grupo falava das

fotografias escolhidas, além disto, o investigador levantou questões inerentes ao

que estava sendo retratado nas fotos. Questões como condições de habitação,

características  e  hábitos  da  cultura  cigana,  além  de  temas  do  cotidiano  das

famílias foram as principais abordagens levantadas pelo grupo.

Após esta segunda dinâmica, o grupo de crianças foi desafiado a fazer

algo sobre uma das questões levantadas durante a análise das fotografias. O

grupo  resolveu  que  desejava  fazer  filmes  e,  após  algum  debate,  o  tema

“preconceito” foi escolhido. 

6. Análise dos resultados

Para a análise dos resultados, tivemos que utilizar uma sensibilidade

teórica que fomos adquirindo ao longo das leituras e vivências com o grupo e com

os dados recolhidos durante todo o projeto. 

Para Tesch (citado por Godoy, 1995), a análise de dados de um estudo

de caso pode ser de três tipos: 

1º  Interpretativa  –  que  visa  analisar  ao  pormenor  todos  os  dados

recolhidos com a finalidade de organizá-los e classificá-los em categorias que

possam explorar e explicar o fenômeno em estudo; 

2º Estrutural – em que analisa dados com a finalidade de se encontrar

padrões que possam clarificar e/ou explicar a situação em estudo; 
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3º  Reflexiva  –  que  visa,  na  sua  essência,  interpretar  ou  avaliar  o

fenômeno  a  ser  estudado,  quase  sempre  por  julgamento  ou  intuição  do

investigador. 

Neste caso, optamos por uma análise reflexiva dos dados. Esta opção

vai  de  encontro  aos  objetivos  propostos  no  início  deste  projeto  investigativo

participativo, onde buscamos a maior “compreensão das culturas da infância e

deste grupo étnico em especial, além do auxílio no empoderamento das crianças

para perceber e combater a exclusão e o preconceito”.

Julgamos que o todo processo permitiu,  inicialmente,  romper com o

estereótipo construído, anteriormente ao projeto, pelo próprio investigador sobre

as crianças ciganas. Com a inevitável formação de laços afetivos ocorrida durante

a  realização  deste  projeto,  as  crianças  ciganas  se  mostraram crianças  como

todas as outras, com a curiosidade, alegria e dinamismo inerentes a todos nesta

fase da infância.  É de destacar que o investigador também trouxe sua própria

cultura  para  o  grupo.  Por  ser  brasileiro,  vários  elementos  como  termos

linguísticos,  hábitos  e  informações  sobre  o  Brasil  foram compartilhados  e  até

incorporados  pelas  crianças.  Palavras  como  “bacana”  (equivalente  a  fixe)  e

“goleiro” (o guarda redes no Brasil) passaram a fazer parte do vocabulário das

crianças na Escola. 

Nas  sessões,  também  trabalhamos  diferentes  temas  como,  por

exemplo, histórias de vida, estéticas artísticas, além da própria história da arte.

Podemos citar, como exemplo, que histórias sobre as pinturas rupestres, a vida

de  Van  Gogh  e  o  embate  de  Anita  Malfati  com  Monteiro  Lobato,  geraram

apaixonados debates nas sessões de investigação.  Estes foram exemplos, de

ótimos momentos, que auxiliaram para construção dos vínculos necessários ao

bom andamento  deste  projeto,  além da aquisição,  por  parte  das crianças,  de

conhecimentos diversificados da cultura universal.
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Nos horários de recreio, estreitamos os laços afetivos com inúmeras

partidas de futebol e brincadeiras. Foram momentos de alegria, incorporados as

nossas histórias de vida, algo de valor inestimável. 

No  Photovoice, tivemos um processo que, além de lúdico, permitiu a

reflexão individual e do grupo sobre a própria realidade. Quando cada criança

teve  suas  fotografias  expostas  e  estas  foram  debatidas  com  o  grupo,  estas

discussões revelaram questões inerentes a grande maioria dos alunos da turma.

Podemos citar a estreita relação dos ciganos com os animais domésticos, onde

tivemos  intensos  debates,  por  exemplo,  sobre  criação  e  venda  de  cachorros

quando estes foram mostrados nas fotografias das crianças. Outro tema debatido

pelos alunos, foi a relação de colaboração nas tarefas domésticas. Neste caso,

para nossa surpresa, uma aluna afirmou que ajudar a Mãe em casa era o que

mais gostava de fazer. Várias fotografias mostraram as casas, por dentro e por

fora,  revelando  a  precariedade nas  construções e  condições de  habitação  do

grupo.  Isto  não  pareceu  incomodar,  em  nenhum  momento,  as  crianças,  que

descreveram os materiais das casas e seu entorno com uma sincera naturalidade,

inerente a esta faixa etária.
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Foto nº 4 – fotografia da casa feita por uma aluna

Devemos  destacar,  em  um  outro  momento,  que  foi  interessante

observar a mudança de atitude das crianças em relação a construção dos roteiros

dos filmes. Inicialmente, com o tema livre e, em um segundo momento, quando o

tema foi o preconceito, houve significativas mudanças de comportamento entre os

alunos. Nos primeiros roteiros, os temas foram o amor, o vício do cigarro e um

assalto (Interessante observar que, este último, foi realizado por dois irmãos cujo

pai se encontra encarcerado). No segundo momento, quando estabelecemos o

Preconceito como tema, a atitude de indignação que os atores colocaram nos

personagens e a vontade de deixar uma mensagem final sobre isto, demonstrou

uma aquisição de maturidade pela maioria do grupo. 

Percebemos também o crescimento da capacidade de defender seus

Direitos legítimos, por parte das crianças, através de observações na sala de aula

e em brincadeiras no pátio externo da Escola. Em alguns momentos, crianças

reivindicaram mudanças em atividades pois argumentavam que estas “não eram
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justas para todos”, como disse, uma vez, a aluna D. em uma brincadeira onde só

participavam meninos. Em um outro momento, a aluna S. brandou “Preconceito!

É ruim para todo mundo!”, quando uma criança menor foi retirada do campo de

futebol por meninos mais velhos. Estes foram alguns exemplos, que registramos

aqui, de uma visível aquisição de uma nova postura pelas crianças. Julgamos que

estas  demonstrações,  por  parte  dos  alunos,  onde  não  houve dificuldades em

expressar  as  suas  opiniões,  foram  conquistas  também  deste  trabalho.  Esta

competência  emocional,  determinada  em conseguir  expressar  claramente  sua

posição, remete a uma assertividade adquirida pelo grupo.

Finalmente,  em maio  deste  ano,  alguns  trabalhos,  realizados  pelas

crianças  neste  projeto,  foram expostos  na  Universidade  de  Aveiro,  durante  o

evento “UA Intercultural”.  A exposição “Auto retratos que falam das aspirações

dos Meninos e Meninas da Escola da Quinta do Simão”  esteve na livraria  da

Universidade  durante  uma semana.  Com o  apoio  da  Universidade  de  Aveiro,

podemos  considerar  esta  exposição  como  um  dos  momentos  marcantes  da

conclusão de nosso projeto. 

Em cada desenho, as crianças colocaram um depoimento sobre o quê

gostariam de ser quando crescessem e o quê mais gostavam de fazer quando

estão em casa. Todos os auto retratos estão no Anexo Auto retratos, na página 75

deste  relatório.  No  texto  de  apresentação  da  exposição,  os  visitantes  são

convidados a fazer uma reflexão sobre o preconceito sobre o qual a sociedade

maioritária  enxerga  a  etnia  cigana.  Os  alunos  visitaram  a  Universidade  e

puderam, com orgulho, ver seus trabalhos expostos no local  (Fotografia nº 5 e

ANEXO 26).
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Fotografia nº 5 – Crianças olham a exposição, na Universidade de Aveiro, dos seus auto retratos 

Ao longo do caminho percorrido, trabalhamos com os alunos sempre

através do diálogo, onde a troca de informações nos permitiu ouvir e perceber as

suas dificuldades na escola e na vida. Neste caso, estas conversas nos fizeram

refletir acerca da necessidade de uma nova pedagogia, direcionada a inclusão e,

percebendo  as  dificuldades  do  caminho,  mais  adaptativa  as  diferentes  e

complexas realidades dos alunos pertencentes  aos grupos minoritários.  Deste

modo, é necessário haver um espaço dentro da escola, de escuta e reflexão,

onde todos os envolvidos no processo de educação, possam buscar a melhor

jornada para o sucesso pedagógico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Encerramos este relatório, onde pudemos abordar alguns conceitos e

termos relativamente à escola, etnia cigana e a relação entre elas, bem como

questões relacionadas com a exclusão e o preconceito. Pretendemos também ter

aprofundado os diversos aspectos relacionados com o percurso escolar na etnia

cigana,  além  de  tentar  compreender  os  fatores  que  contribuíram  para  o

(in)sucesso do povo cigano na escola formal. Neste caso, acreditamos ter dado

um contributo à construção do conhecimento acerca desta relação entre a etnia

cigana e a escola, algo que têm se intensificado nas últimas décadas. Pois, como

afirma  Marques  (2016.  p.62),  é  “necessário  que  a  escola  como  instituição

privilegiada  de  transmissão  de  conhecimentos  e  competências  tenha  a

capacidade  de  primar  pela  inclusão  e  participação  ativa  dos  alunos  de  etnia

cigana”.

Foram mais de 50 encontros com o grupo participante e, como não

poderia  deixar  de  ser,  vínculos  afetivos  foram  criados  com  todo  o  grupo

participante  deste  projeto.  Vivenciamos  diversas  atividades  fora  do  ambiente

escolar, como passeios, festejos e até um casamento cigano fomos convidados e

estivemos a participar (anexo 27).

Desde do passado, em que a pobreza “não constituía propriamente um

problema, mas apenas uma realidade com a qual se convivia” (Capucha, 2004.

p.16) até o tempo presente, onde este tema começou finalmente a ser abordado

pelas ciências sociais, como uma questão a ser estudada e resolvida, a grande

desigualdade  social  mantém-se  existindo.  Obviamente,  além  da  pobreza,

questões  como  exclusão,  preconceito,  racismo,  entre  outras  igualmente

negativas, estão presentes entre as minorias que buscam espaço na sociedade.

Em Portugal,  a etnia cigana é um exemplo entre estas minorias,  que carrega

quase todas as questões negativas a pouco mencionadas. Assim, acreditamos
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que todas as iniciativas de estudo e projetos que envolvam o empoderamento

deste  grupo  étnico  e,  além disso,  busquem novos  caminhos  para  integração,

valorização  e  emancipação  da  cultura  cigana,  são  positivas  para  nossa

sociedade.

Acreditamos na necessidade de um processo de conscientização de

todos  quanto  às  questões de  preconceito  e  exclusão as  quais  a  comunidade

cigana  passou  e  continua  passando,  não  só  em  Portugal  mas  em  toda  sua

história na Europa cristã. Neste sentido, este projeto construiu uma nova visão

tanto  ao  investigador  quanto  a  diversas  pessoas  que  diretamente  estiveram

envolvidas na sua participação. Esperamos, agora, que a leitura deste relatório

também  ajude  a  romper  com  a  visão  limitada  e  estereotipada  que  a  grande

sociedade ainda possui acerca do povo Cigano.

Concluímos este relatório certos do contributo principal que almejamos

ao  idealizá-lo:  conscientizar  as  próprias  crianças  dos  diferentes  caminhos

possíveis,  para  construção  das  suas  jornadas.  Além  disto,  percebemos  ter

deixado  um  grupo  de  jovens  ciganos  mais  empoderados  para  enfrentar  os

processos discriminatórios que, com certeza e infelizmente, eles ainda passarão

durante suas histórias de vida. Como uma característica inerente a investigação

ação,  este  trabalho  não  terminou  quando  este  acabou.  Acreditamos  que  os

participantes continuarão a rever, a avaliar e a melhorar tudo que trabalhamos

neste projeto.

Encerramos esta caminhada agradecidos pela oportunidade de tê-la

feito.
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ANEXO 1

A Escola Básica Quinta do Simão, em Esgueira, é uma pequena unidade 
educacional pertencente ao Agrupamento de Escolas de Esgueira. Nesta unidade,
80% dos alunos, no período letivo 2017/2018, eram da etnia cigana.
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ANEXO 2

Desenho feito pela aluna Luciana, 10 anos, no primeiro dia do projeto. Tinha sido
solicitado as crianças que fizessem um desenho simples que, de certa forma, 
contasse uma História. 

12 de Outubro de 2017
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ANEXO 3

Desenhos realizados sobre o conceito do Abstrato. 

24 e 26 de outubro de 2017
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ANEXO 4

Trabalho intitulado “A Escola em Tons de Verde” - Desenhos realizados em papel 
branco e, posteriormente, recortados e colados em cartolina preta.

31 de outubro e 02 de novembro de 2017
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ANEXO 5

Durante este projeto, confeccionamos, em duas diferentes ocasiões, máscaras. 
Este momento se refere à primeira sessão.

07, 09 e 14 de novembro de 2017
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ANEXO 6

O grupo participante do projeto e o investigador na sessão de fotografias com as 
máscaras, baseadas na cultura Mexicana...

16 de novembro de 2017
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ANEXO 7

Feito pelo aluno Ivan, de 08 anos, este desenho foi elaborado a partir de pontos 
aleatórios no Papel. 

28 de novembro de 2017
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ANEXO 8

As alunas confeccionam aviões de papel para a competição de arremesso.

30 de novembro de 2017
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ANEXO 9

Em duplas, os alunos desenharam os colegas. Em formato A3, o trabalho já 
demonstrou uma riqueza de detalhes e grande evolução em relação aos trabalhos
iniciais.

05 de dezembro de 2017
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ANEXO 10

Este trabalho de auto retratos, baseados nas próprias fotografias e em formato 
A3, seria exposto na Universidade de Aveiro, no mês de maio de 2018, no evento 
“UA Intercultural”.

07 de dezembro de 2017
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ANEXO 11

Fotografia tirada pela aluna Soraia, 11 anos.

16 de janeiro de 2018
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ANEXO 12

Fotografia tirada pela Aluna Débora, de 08 anos.

18 de janeiro de 2018
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ANEXO 13

Fotografia tirada pela aluna Taísa, de 11 anos.

23 de janeiro de 2018
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ANEXO 14

Fotografia tirada pelo aluno Antônio, de 11 anos.

25 de janeiro de 2018
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ANEXO 15

Fotografia tirada pela aluna Daniana, de 09 anos.

25 de janeiro de 2018
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ANEXO 16

Fotografia tirada pelo aluno Nicolau, 11 anos.

25 de janeiro de 2018
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ANEXO 17

Fotografia tirada pela aluna Filipa, de 09 anos.

01 de fevereiro de 2018
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ANEXO 18

Fotografia tirada pela aluna Luciana, de 11 anos.

01 de fevereiro de 2018
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ANEXO 19

Fotografia tirada pela aluna Inês, de 11 anos.

06 de fevereiro de 2018
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ANEXO 20

Fotografia tirada pelo aluno Ivan, de 08 anos.

08 de fevereiro de 2018
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ANEXO 21

Fotografia tirada pela aluna Júlia, de 08 anos.

08 de fevereiro de 2018
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ANEXO 22

Fotografia tirada pelo aluno Leandro, de 11 anos.

08 de fevereiro de 2018
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ANEXO 23

Máscaras feitas pelas crianças para o Carnaval 2018.

08 de fevereiro de 2018
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ANEXO 24

Alguns desenhos feitos pelos alunos sobre as profissões que almejam no futuro.

Apenas uma das profissões exigia nível universitário (Professora).

08 de março de 2018
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ANEXO 25

As máquinas digitais da marca Polaroid, modelo iS126, foram doadas para este

projeto pela Senhora Verônica Lagrange Moutinho dos Reis, em dezembro de

2017.
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ANEXO 26

Visita  dos  alunos  a  exposição  “Auto  retratos  que  falam  das  aspirações  dos

Meninos e Meninas da Escola da Quinta do Simão”, feita com seus desenhos e

que esteve na livraria da Universidade de Aveiro, do  dia 22 a 28 de maio de

2018.
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ANEXO 27

Casamento cigano que fomos convidados a participar.

10 de março de 2018
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ANEXO 28

Nesta Foto montagem, vemos dois momentos da realização do quadro sobre a 

água: a pintura coletiva e o resultado final.

03 de abril de 2018
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 ANEXO – Auto Retratos
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ANEXO ENTREVISTAS

Entrevista com Julia, 8 anos, sobre as Fotografias que registrou em casa. (Total de 45 fotos)

Investigador - Olá Julia, vamos ver as suas Fotos?

Julia - Uh, Uh (afirmativamente)…

Investigador - Você ainda está com 8 anos, Julia?

Julia – Sim!

Investigador - Quem é este na primeira foto?

Julia - É o Bica, o meu irmão…

Investigador - Quantos anos ele têm?

Julia - 5 anos…

Investigador - Na sua casa, mora você, o Bica, a Soraia, e quem mais?

Julia - O Siquélo, a minha Mãe, o meu Pai, a Filomena, o Carlos…    (Obs: total 8 pessoas)

Investigador - Além dos seus pais, estes outros, são o quê seus?

Julia - São meus irmãos…

Investigador - OK. E esta foto, é a sua casa?

Julia – Sim…

Investigador - Puxa, Julia, que foto bonita. Têm a chaminé ali. Vocês ligam o fogo durante a noite,
no inverno?

Julia – Sim…

Investigador - Este é o Bairro? Que foto bonita! Com céu azul e a composição com esta árvore
aqui. Parabéns! E estas janelas coloridas aqui?

Julia - Ha… é uma porta! De outra vizinha…

Investigador - E todos que moram no Bairro, são ciganos?

Julia – Sim…

Investigador - E estas cabras? São da sua Família?

Julia - Estas cabras? São da minha avó…

Investigador - Qual o nome da sua avó?

Juliac- Não “sabe”… não “sabe!

Investigador - Não sabe o nome da sua Avó!? É só avó?

92



Julia - Sim, só avó…

Investigador - E vocês fazem fogueira no lado de fora da casa?

Julia - Fazemos dentro de casa…
Investigador - E esta foto? Quem é esta menina?

Julia - É a Bianca! E esta é a Débora!

Investigador - Ah, ok. Elas são suas primas?

Julia - Sim, são primas…

Investigador - E esta motoca de plástico? Vocês andam muito nela?

Julia – Sim…

Investigador - Esta foto agora saiu tremida… Mas, no geral, você é muito boa fotógrafa. Parabéns!
E este carro branco? De quem é?

Julia - É do Luís…

Investigador - Quem é o Luís?

Julia - O Luís é meu tio…

Investigador - Olha estas poças de água… quando chove muito a rua enche muito de água?

Julia - Sim… sim…

Investigador - E esta lona plástica azul? O que é isto?

Julia - É para tapar tudo… Era no casamento…

Investigador - Casamento? Quem casou?

Julia -  Era o João e a Sulamita…

Investigador - A Sulamita? Irmã do Antônio? Ela já casou?

Julia - Há muito tempo já! (Obs: Esta tenda tinha sido montada para o equivalente ao “noivado”
cigano)

Investigador - E este, quem é?

Julia - Este é o Luis!

Investigador - Ah, o Luis, dono do carro branco! O quê faz o Luis?

Julia - Está a trabalhar, tapando areia…

Investigador - Ah, certo, trabalha com obra. E este cachorrinho? De quem é?

Julia - é do Luis!
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Investigador - Esta foto é o Luis...e este, ao lado dele, quem é? O quê ele está segurando?

Julia - É o Mica, são documentos…

Investigador - Muito bem. Julia, o seu pai trabalha em quê? Você sabe?

Julia - Trabalha em casa…

Investigador - Em casa? Mas ele ganha dinheiro? Como?

Julia - Ele recebe na lista…

Investigador - Do Governo?

Julia - Sim…                         (FIM)

Entrevista com Ivan, 8 anos, sobre as Fotografias que registrou em casa. (Total de 52 fotos)
Investigador -Vamos lá, Ivan… Abrindo as suas fotos.

Ivan - Isto é a casa!

Investigador - É sua casa? E esta menina, quem é?

Ivan -  Esta é minha irmã. É a Inês…

Investigador - A Inês.. E quantos anos ela têm?

Ivan - Um ano!

Investigador - E quem mora nesta casa com você?

Ivan - Ela, o Nicolau, minha mãe, ah… e a Nicole. (Obs: O pai se encontra encarcerado)

Investigador - E estas fotos? É uma mesa de Bilhar? Como chama esta mesa aqui?

Ivan - É uma mesa de Sinuca! Eu tenho isto!

Investigador - Você e o Nicolau jogam?

Ivan - Ah.. sim… não! Não temos as bolas…

Investigador - Ah, ok. E esta foto? É em frente da sua casa, esta mata?

Ivan – Sim…

Investigador - E estes cachorros? São seus?

Ivan - Sim, este aqui é o Taik!

Investigador  -Taik?  Ok… esta  foto  ficou  tremida… E esta  foto  dentro  de  casa?  Esta,  com o
Nicolau, é a sua mãe?

Ivan - É a minha prima.

Investigador - Certo… a geladeira… e a sua prima, como se chama?
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Ivan - É a Elza.

Investigador - Elza, e a Elza estuda aonde? Em que escola?

Ivan - Estuda na de Esgueira…  (Obs: na Dr. Jaime Magalhães Lima)

Investigador - Ok. Estas fotos ficaram tremidas… a Elza de novo… Esta é a sua cozinha?

Ivan - Sim, aqui são os pratos e aqui vai para a rua…

Investigador - Certo… E este cachorro, entra dentro de casa? Este é outro, qual o nome deste?

Ivan - Entra… esta é a Nina!

Investigador - Nina? Puxa, também tenho uma cadela chamada Nina! E esta, dorme dentro de
casa? Com vocês?

Ivan - Sim, sim.

Investigador - E esta foto? É outra casa?

Ivan - É o quarto! Aqui é onde eu durmo…

Investigador - Certo… Vejo que têm bastante mato em volta da sua casa. Já pegou fogo este
mato?

Ivan - Sim, já pegou.. mas não pegou na casa…

Investigador - Certo… E esta quem é?

Ivan - É minha avó…

Investigador - Certo… Estas ficaram tremidas… E isto?

Ivan - Pão! Café!

Investigador - Ah, ok. E este pão? Como vocês chamam? É o Biju?

Ivan - É pão! É pão…

Investigador - E de noite? O quê você costuma comer?

Ivan - As vezes é um bolo, com “ope”, e… café.

Investigador - Café… ok. Café puro? Ou com leite?

Ivan - Com leite!

Investigador - Com leite… Certo. E esta bola preta, o quê é?

Ivan - Ah… ah… Ah! É o café! E é o Nicolau tomando café!

Investigador - E você, Ivan, mora perto da escola?
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Ivan -  Ah… sim,  é  perto!  A escola  fica  aqui,  aí  vai  assim,  vira  aqui  e  vai  em frente… (Obs:
descreveu em gestos o caminho).

Investigador -Ah, ok. E esta foto? É dentro da sua casa?

Ivan - Sim, é a televisão.

Investigador - E o quê você gosta de ver na televisão?

Ivan - Gosto de ver filmes, de lutas, estas coisas…

Investigador - E este cachorro? É filhote ainda?

Ivan - Este tá grande, assim, ó… é o Taique…

Investigador - Bonito… é um pastor alemão?

Ivan - Ah, sim…

Investigador - Estas fotos? Foram tiradas aqui na escola?

Ivan - sim… este carro é um BM…

Investigador - Que carrão! É uma BMW. Você tirou esta foto na rua, aqui perto da escola?

Ivan - Ah… sim…

Investigador - Outra foto do Taique… é muito bonito este teu cachorro…

Ivan - É… nós fizemos uma casa… E ele arrebentou a corda!!!

Investigador - Ele têm que ficar preso? Para não fugir?

Ivan - Sim, tem que ficar preso…

Investigador -Outra coisa, Ivan, você me disse que seu pai está preso…  é isto?

Ivan - Ah… sim…

Investigador - E você sabe porque ele foi preso?

Ivan:
- Ah… Sim, ele tinha armas e fumava drogas…

Investigador - Ivan, você sabe quanto tempo ele vai ficar preso?

Ivan - Vai ficar preso treze anos…

Investigador - Você sabe há quanto tempo ele está preso?

Ivan – Não…

Investigador - Você vai visitá-lo? Com o Nicolau (Irmão)?
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Ivan -  Sim, levamos coisas… qual  o nome… Passos Ferreira!  (Neste momento,  Ivan muda o
assunto da conversa). Professor, já sei apagar as fotografias, é assim ó…

Investigador - Ah… Já não têm fotos para apagar. Transferimos todas para o computador.

Ivan - É só escolher a foto, e escolher sim ou não para apagar…

Investigador - Aprendeu rápido! Muito bem, Ivan!                         (FIM)

Entrevista com Inês, 10 anos, sobre as Fotografias que registrou em casa. (Total  de 52
fotos)
Investigador - Ok, vamos lá, Inês…

Inês - Veja estas galinhas… do meu pai! (Primeiras fotos são de galinhas se alimentando)

Investigador - São do seu pai?! Muito bem… e estes? São periquitos, né?

Inês - São da Luciana…

Investigador - E estas cabras, são suas?

Inês - Estas cabras… sim, são minhas… e esta, está grávida! E este é meu pai a dar comidas às
galinhas…

Investigador - E só há galinhas nesta foto? Têm outros animais aqui?

Inês - há patos, galinhas…

Investigador - Muito bem, e vocês comem os ovos? Vendem?

Inês - Não comemos… ah, sim, só na comida!

Investigador - Olha esta foto! Que barba grande têm seu pai! Qual o nome dele?

Inês - É Antônio…

Investigador - E seu pai, trabalha em outras coisas ou só em casa?

Inês - Trabalha com lenha… Trabalha a martelar… trabalha em tudo!

Investigador - Certo… E esta de costas na foto, quem é?
Inês - É a Ruth, a minha sobrinha…

Investigador - Certo… Estas ficaram escuras.

Inês  -  Ah…  estas  não  gostei!  Apagas!  (Obs:  Apaguei  no  final  todas  as  fotografias  que  Inês
solicitou)

Investigador - Depois a gente apaga… Vamos continuar… E estas fotos?

Inês - Esta é do meu quarto…

Investigador - E que chão colorido! São cerâmicas?
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Inês - São… verdes e rosa!

Investigador - Ah, tá… E este bicho de pelúcia? Que bicho é?

Inês - É um cão!

Investigador - E esta foto, quem é esta senhora?

Inês - É minha mãe!

Investigador - E o quê é isto branco aqui na foto?

Inês - Isto? É uma banheira grande!

Investigador - Interessante… Têm um formato de coração?

Inês - Há há… sim!

Investigador - Nesta foto é a sua mãe colocando a roupa na máquina?

Inês – Sim…

Investigador - E esta fogueira? Está acesa dentro de casa?

Inês – Sim…

Investigador - Na sua casa, mora você, seu pai, sua mãe, e quem mais?

Inês - Têm o Jardel, o André…

Investigador - São seus irmãos?

Inês - Não… são sobrinhos…

Investigador - E na sua casa então… do seu pai e da sua mãe, só têm você?

Inês – Claro!

Investigador - Você não têm irmãos? Ou eles já saíram de casa?

Inês - Saíram… tenho 11 irmãos!!!

Investigador – Nossa!!! E esta outra foto, onde é?

Inês - É a Soraia... é o quarto dela… Ela tava tapada! Escondida!

Investigador - Ah, tá… mas a Soraia mora junto de você?

Inês - Não! Eu fui a casa dela… desta não gostei, apaga esta…   (Idem)

Investigador - E este quem é?

Inês - É o Jardel. E isto é o meu tablete…

Investigador - Seu tablete… ok. E esta aqui, é a sua cama?
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Inês - Não! rs… é roupa acumulada da minha cunhada...que ela foi presa…

Investigador - Ela foi presa!?! Porque ela foi presa? Você sabe?

Inês - Não sei…

Investigador -Ok. E esta roupa pendurada? Este é seu Pai e este outro, quem é?

Inês - É o André…

Investigador - E isto aqui? O quê é?

Inês - Eles usam isto para ir buscar lenha… Agora está a cabra ali… rs

Investigador - Certo. E esta foto, é a sua mãe ali?

Inês - Sim, ela está a cozinhar…

Investigador - E o quê vocês costumam comer em casa?

Inês - Arroz… massa… feijoada…

Investigador - Feijoada? Que tipo de feijão vocês utilizam: o Preto ou marrom...?

Inês - O marrom…

Investigador - Certo. E esta foto, eles estão mexendo nos carros… ligando a bateria?

Inês – Sim…

Investigador - E este aí?

Inês - É meu sobrinho… (Obs: um jovem com aparência de mais de 16 anos)

Investigador - E o ele faz? Trabalha, estuda?

Inês - Ele tá vendo televisão…

Investigador - Rs… Mas ele estuda?

Inês - Sim, ele estuda em Cácias…

Investigador - Nossa, que quarto todo rosa! Este é o seu quarto?

Inês - Rs… não, este é o quarto da Ruth… é minha sobrinha…

Investigador - Ok… bom, deixa ver se tenho mais alguma pergunta…

Inês - Ah, Professor, apaga aquelas fotografias!

Investigador - Ah… Ok vamos apagar. Mas você não quer mostrar as suas fotografias na sala?

Inês - Quero que mostre! Mas apague aquelas que não gosto… (Obs: foram apagadas 5 fotos)

Investigador - Ok? Tudo certo? Valeu…                                         (FIM)
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Entrevista com Luciana, 11 anos, sobre as Fotografias que registrou em casa. (Total de 10
fotos)
Investigador - Vamos lá, Luciana. Esta primeira foto...É a cozinha da sua casa?

Luciana - Sim, é da casa do meu pai…

Investigador - Muito bonita a cozinha… quer dizer que seu pai mora longe da sua mãe? Eles são
separados?

Luciana – Sim…

Investigador - Você mora com a sua mãe e final de semana passa com o seu pai?

Luciana - Sim, ficamos sábado e domingo ali…

Investigador - E você… têm quantos irmãos?

Luciana - Tenho um verdadeiro e dois falsos!

Investigador - Dois falsos? Como é que é isto?

Luciana - Ah… um é do meu pai e da minha mãe… e os outros são do meu pai só…

Investigador - E é na casa do seu pai esta lareira acesa?

Luciana - sim, é a lareira acesa… Apaga esta!

Investigador -  Apagar esta? Mas porquê? Gostei  desta  foto...achei  interessante.  Mas se você
quiser eu apago…

Luciana - Deixa assim, vá…

Investigador - E estas fotos: da banheira e da máquina de lavar… são todas da casa do seu pai?

Luciana - E da máquina de secar também… são todas de lá. (Obs: Luciana levou a máquina
fotográfica no final de semana e somente registrou fotos na casa do pai)

Investigador - E estas fotos dentro da casa?

Luciana - São a sala e o quarto… este é o meu quarto...na casa do meu pai.

Investigador - Teve alguma foto na casa da sua mãe?

Luciana – Não…

Investigador - Ok, e o seu pai...trabalha em quê, você sabe?

Luciana - Não sei… acho que vai buscar lenha...limpar mata!

Investigador - Ah tá. E a sua mãe, trabalha?

Luciana - Ah...tá só em casa…

Investigador - Certo...gostei das fotos...mas foram poucas… e faltou fotos das pessoas, a única
foto de uma pessoa é sua!
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Luciana - É.. posso ir?                                         (FIM)

Entrevista com Filipa, 09 anos, sobre as Fotografias que registrou em casa. (Total de 28
fotos)
Investigador - Ok, Filipa, vamos ver as suas fotos…

Filipa - Porque vai a gravar?

Investigador - É para lembrar do quê você fala… Senão, tenho que ficar escrevendo aqui,  as
coisas que você fala…Isto aqui é uma festa?

Filipa - É… foi o aniversário da minha irmã!

Investigador - Aniversário da sua irmã! E foi na sua casa ou em um restaurante? (Obs: havia
muitas comidas a mesa)

Filipa - Foi na minha casa… só que foi à fora…

Investigador - Puxa, bastante comida! Quantos anos ela fez?

Filipa - Dois anos…

Investigador - Quantos irmãos você têm?

Filipa - Uma só…

Investigador - Uma só!? Ok. Oba! Pastéis de nata...o quê é isto branquinho ao lado dos pastéis?

Filipa - Hum… não sei… é...é aletria!

Investigador - Aletria? Ok. E este, é o bolo da sua irmã? O quê está escrito ali?

Filipa - Sim, é o bolo...está escrito “Parabéns, Viviane”…

Investigador - Foi sua família que fez o bolo ou compraram?

Filipa - Não… compraram…

Investigador - Certo… esta é a Viviane? E estes azulejos… são na sua casa?

Filipa - Sim… sim. São na minha casa…

Investigador - Quem é esta senhora?

Filipa - É a minha avó!

Investigador - Ela não quis aparecer na foto ou você que tirou a fotografia assim? (Obs: A avó
estava de costas)

Filipa - Fui eu que tirei sem falar com ela… tirei a foto por trás…

Investigador - Certo… e estes, na foto, quem são?

Filipa - Meu primo e a Viviane… é o Joeli…
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Investigador - E ele mora junto de vocês?

Filipa - No meu bairro…

Investigador - Esta foto não dá para entender… E este é o muro da sua casa?

Filipa - Apaga! (Obs.: foto apagada)

Investigador - E esta foto com você e a Viviane, quem tirou?

Filipa - Foi a Joana que me tirou…

Investigador - Este é um filme… vamos ver… ficou um filme, está vendo?

Filipa – Sim…

Investigador - São todos ciganos… lá no seu bairro?

Filipa – Sim…

Investigador - Quem é esta?

Filipa - É uma tia…

Investigador - E este?

Filipa - É o meu pai…

Investigador - Sabe o que significa este símbolo? (Obs.: o pai está fazendo o “Hang Loose” com a
mão)

Filipa – Não…

Investigador - Os surfistas que utilizam este cumprimento, se chama “Hang Loose”, é tipo...tudo
bem…
Qual o nome do seu pai?

Filipa – João…

Investigador - Você sabe em quê ele trabalha?

Filipa - Não… não…

Investigador - E esta foto… são as galinhas… na verdade, são os galos…

Filipa – Sim…

Investigador - É no terreno da sua casa?

Filipa – Sim…

Investigador - Elas colocam muitos ovos?

Filipa - Não sei… não sei… esta é a minha casa!
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Investigador - É o bairro lá… Gostei desta foto. Usa cerâmica… têm uma varanda aqui na frente…

Filipa – Sim…

Investigador - E esta foto… a sua cozinha é verde?

Filipa – Sim…

Investigador - Gostam do verde lá… sabe que a minha cor favorita é o verde também…

Filipa - Esta é a Iara…

Investigador - Certo… e esta foto… o bairro, este carro… de quem é este carro?

Filipa - É do Fernando… meu tio…

Investigador - Ele utiliza o carro para trabalhar?  (Obs: Carro Comercial)

Filipa - Ele utiliza para andar…

Investigador - Certo… e esta casa, quem mora aqui?

Filipa - É a Lara e o pai… a mãe tá presa…

Investigador - A mãe está presa?! Porque ela foi presa...você sabe?

Filipa - Não… não…

Investigador - E este, quem é?

Filipa - É o meu avô…

Investigador - Ah… ele é aposentado?

Filipa - Não… é distraído…

Investigador - Os periquitos… São seus…

Filipa - Sim...olha! É a Iara e o Leandro…

Investigador - Certo… O Leandro mora no seu bairro?

Filipa - Sim… ele é meu primo…

Investigador - Olha, um gato preto… É de vocês este gato?

Filipa - Está no nosso bairro…

Investigador - E este quem é?

Filipa - É o Sandro… meu primo…

Investigador - Ok… Muito boas as fotos…              (FIM)
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Entrevista com Daniana, 09 anos, sobre as Fotografias que registrou em casa. (Total de 50
fotos)
Investigador - Quantas fotos você tirou? Você sabe?

Daniana - Não sei… Acho que foi mais de dez…

Investigador - Pelo que estou vendo aqui foi mais…

Daniana - foi? Tens umas que não quero que amostres…

Investigador - A gente apaga… pode deixar… E esta, quem é?

Daniana - É minha sobrinha… a Ruimara…

Investigador - Ela mora contigo?

Daniana - Não… mora no outro bairro… mas, as vezes, vai lá…

Investigador - Certo… E esta, quem é?

Daniana - É minha sobrinha… mora comigo… é a Dalila…

Investigador - E você têm irmãos? Morando contigo?

Daniana - A viver comigo, tenho três… e lá fora têm o Taique… mas mora no mesmo terreno.

Investigador - E você é a mais nova?

Daniana - A mais nova de todos…

Investigador - Certo… E esta foto… me diz quem são todas estas pessoas na foto?

Daniana - (apontando) Minha irmã, minha mãe, minha irmã e meu primo…

Investigador - Os nomes?

Daniana  -  Minha  irmã  é  Cristiane,  minha  mãe  é  Sandra...e  Sandrinha,  a  minha  irmã…  e  o
Matheus.

Investigador - E esta?

Daniana - É a minha casa!

Investigador - Ah, ok… E esta foto?

Daniana - A minha irmã foi operada do ouvido...ficou brava com a foto!

Investigador - Puxa… porque teve que fazer a operação?

Daniana - Tinha um tímpano furado!

Investigador - Ahhh… certo

Daniana - Esta foto ficou feia… apague, professor!
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Investigador - Vamos apagar apenas as que você não quer que ninguém veja, as fotos que ficaram
ruins a gente deixa, ok?

Daniana - Tá… este é o carro do meu pai…

Investigador - Um Renault Laguna?

Daniana - É um Laguna!

Investigador – Certo… aqui é uma casa...

Daniana – É a minha casa!

Investigador – Certo… com uma cama aqui na frente da casa?

Daniana – Sim, é que estava partida...

Investigador – Certo...

Daniana – Esta é a minha sobrinha...esta é a minha casa toda… tirei de longe...

Investigador – Gostei! É muito boa foto! Mostrando a floresta atrás… muito boa a foto...

Daniana – Aqui é elas a rirem….

Investigador – Suas irmãs mais velhas ainda estão estudando… na escola?

Daniana – Sim… esta vai faltar alguns dias por causa da operação...

Investigador – Você sabe em qual escola? Elas estudam?

Daniana – A Sandrinha e a Elza… estudam na Aires… (Obs: Escola Básica de 2º e 3º ciclos Aires
Barbosa)

Investigador – E quem é este?

Daniana – É o meu pai...

Investigador – Certo...sentado lá atrás...

Daniana – Aqui é a minha cozinha! Os armários… a louça...

Investigador – Muito bem… E o seu pai, trabalha em quê? Você sabe?

Daniana – Não sei… Ele trabalhava… mas agora não… por causa da vista...

Investigador – Certo...

Daniana – Olha aqui! É a minha Pischer!

Investigador – Sabe que tenho uma Pischer também! Lá no Brasil...

Daniana – Esta se chama Shakira!

Investigador – A minha se chama Rebeca e hoje é aniversário dela!
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Daniana – Como sabes?

Investigador – Ué, eu sei...

Daniana – Ah, sei! Porque ela nasceu neste dia...

Investigador – Isto...

Daniana – Ah… tirei algumas fotos assim...2 ou 3 para ver qual que fica melhor...

Investigador – Sim… muito bem...

Daniana – Vê? Ali é a minha casa toda...

Investigador – Sim… a antena da TV a cabo ali...

Daniana – Aqui sou eu e ela (a sobrinha Dalila)

Investigador – Certo… você que tirou? Como “selfie”?

Daniana – Sim… sim...

Investigador – E estes quem são? Bom, este é o Ivan...

Daniana – Meu primo, meu sobrinho e o jézinho ali atrás...

Investigador – Este é o Ricardo… Estão com uma arma ali atrás? É uma arma plástica?

Daniana – Têm uma pistola...e têm aquele outro...

Investigador – Algema?

Daniana – Isto… Ai, este ficou com o olho fechado! Apaga esta...

Investigador – Ok, vamos apagar… esta aqui, né?

Daniana – Tá horrível!!!

Investigador – Pronto, deletei… Tá bom? Aqui é o carro de novo… Agora aqui é um filme...

Daniana – Filme?

Investigador – Isto… você filmou… vamos ver… têm uma fogueira… Foi quando queimaram as
roupas da mãe do Francisco?

Daniana – Sim… (Obs: Uma moça do grupo levou os filhos embora e os familiares queimaram as
suas roupas)

Investigador – O filme continua… A Nicole...

Daniana – É… eu carreguei muito tempo!

Investigador – A Nicole é sua sobrinha?

Daniana – Não… é minha prima...
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Investigador – Todo mundo que mora aqui neste bairro são ciganos?

Daniana – hum..hum.. (afirmativamente)

Investigador – Aqui têm todos reunidos… muito boas as suas fotos...

Daniana – ah…

Investigador – E este aqui..quem é?

Daniana – Meu Tio...

Investigador – Certo… Olha que fogueira! Isto é da roupa?

Daniana – Não… Isto é eles que fazem...

Investigador  –  Ah..tá.  Todos  sentados  em  volta  da  fogueira…  Sabe  que  eu  adoro  fogueira
também!?

Daniana – Eu já consegui apagar umas… apaguei uma!

Investigador – Ah, é? Olha a reunião...

Daniana – Tava lá a música, mas não consegui gravar pois ficou sem bateria...

Investigador – Mas tudo bem… você tirou bastante fotos...

Daniana – Sim… tirei muitas… tirei quantas?

Investigador  –  Você  tirou  muitas  mesmo…  mais  de  quarenta!  Gostei  muito  das  suas  fotos,
parabéns!

Daniana – Que bom…                                 (FIM)

Entrevista com Nicolau, 11 anos, sobre as Fotografias que registrou em casa. (Total de 39
fotos)
Investigador – Vamos lá, Nicolau… E esta fogueira? É a sua avó que estava fazendo?

Nicolau – Tava a queimar roupa velha...

Investigador – Mas não aproveita roupa velha para nada?

Nicolau – Não...

Investigador – E estes?

Nicolau - Estes são meus cães...

Investigador – Que bonitos!

Nicolau – Este aqui (apontando) vai ficar mesmo meu, este e este vou vender...

Investigador – Certo… e você vende por quanto cada cachorro?

Nicolau – Vinte euros...
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Investigador – Vinte euros? E eles têm raça ou não?

Nicolau – São Pit Bulls...

Investigador – Pit Bulls?! Ah… bem bonitos, heim… e são macho e fêmeas? 

Nicolau – São machos… os três...

Investigador – Ah, tá...

Nicolau – Esta é a minha mota!

Investigador – É elétrica ou de motor?

Nicolau – Elétrica!

Investigador – E ela corre bem?

Nicolau – Sim!

Investigador – E você pode andar à vontade? A polícia não implica?

Nicolau – É só para andar no mato… não vou para a estrada.

Investigador – Ah, tá… 

Nicolau – E esta mota, era do meu primo Francisco e comprei. Já a tenho a muito tempo.

Investigador – O Francisco que estudava aqui? 

Nicolau – Sim...

Investigador - Você têm notícias do Francisco? Que a mãe levou ele...

Nicolau – Não...

Investigador – Certo...

Nicolau – Este também é meu cão!

Investigador – É filhote também?

Nicolau – Não, já é adulto...

Investigador – Parece filhote...

Nicolau – Não, até fiz um video e vê-se que é grande! 

Investigador –  Certo...

Nicolau –  Este sou eu a andar com o cão para a casota... Taique é o nome dele...

Investigador – Ele fica preso? Mas você leva ele para passear?

Nicolau – Sim, nós soltamos e corremos com ele...
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Investigador – Ah, que bom… e isto? É no terreno da sua casa?

Nicolau – Aqui é a frente da casa...

Investigador – O cachorro de novo aqui… parece Pastor Alemão...

Nicolau – Sim! É Pastor Alemão!

Investigador – E esta aqui, quem é?

Nicolau – É minha irmã, a Inês...

Investigador – E quantos anos ela têm?

Nicolau – Ah… isto eu não sei…

Investigador – Não sabe quantos anos têm a sua irmã!? Você têm quantos irmãos?

Nicolau – Tenho sete...meu pai...deixa ver...seis...comigo é sete!

Investigador – E quantos ainda moram com você?

Nicolau – Quatro..o Ivan, a Nicole, a Inês...quatro...

Investigador – Ah, tá...

Nicolau – Sou eu e mais quatro...

Investigador – Certo...

Nicolau – Este sou eu montado na mota!

Investigador – Ah, tá...esta moto é bacana… mas esta parece motor de...

Nicolau – Sim! Esta é de gasolina!

Investigador – Bem bacana...

Nicolau – Esta foto foi  o Ivan que tirou… esta aqui também foi ele… (Obs: Fotos do Nicolau
andando de moto)

Investigador – Ah, tá… bem bonitas… É de motocross esta moto?

Nicolau – Sim… eu ando com o meu primo na terra...por trás das casas...

Investigador – Ah, tá...muito bacana. Sabe que eu sempre sonhei andar de moto, mas nunca tive
coragem...

Nicolau – Ah… não?

Investigador – Eu acho que se eu comprar uma moto, eu vou me quebrar andando...

Nicolau – Esta aqui é de marchas… é uma 125cc...

Investigador – 125cc?! Qual a marca dela?
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Nicolau – Não têm… não sei...

Investigador – E esta? De quatro rodas...

Nicolau – É uma moto quatro...

Investigador – Certo… e estas?

Nicolau – Este aqui é o Danilo! Eu tirei e ele não sabia!

Investigador – E esta aqui? É a sua mãe?

Nicolau – Não, é a mãe do Ricardo.

Investigador – E isto aqui?

Nicolau – Apaga… não é nada...

Investigador – É um cano...e as pedras… não têm nada aí?

Nicolau – A coluna...

Investigador – E isto aí?

Nicolau – Isto agora é de música.

Investigador – Ah, sei.. de bluetooth?

Nicolau – Não, é coluna de música...

Investigador – Não, tava em pen...

Nicolau – É da minha prima Elza...

Investigador – A da Elza? Estuda aonde?

Nicolau – Em Esgueira...

Investigador – Ah tá...

Nicolau – Esta aqui ela foi apanhada...

Investigador – Ah, ela tava mexendo no celular (Telemóvel)... E isto aí?

Nicolau – É a coluna de som...

Investigador – Ela que muda de cor ou é outra?

Nicolau – Muda de cor… e têm esta grande.

Investigador – Ah, tá...Você gosta de música?

Nicolau – Sim...

Investigador – E isto? É a TV a cabo isto aqui?

110



Nicolau – Sim… é da NOS...

Investigador – O quê você gosta de ver na televisão?

Nicolau – Filmes...

Investigador – E que filme você mais gostou?

Nicolau – Furiosos e velozes… não sei bem o nome...

Investigador – Aquele de carros de corrida… Sabe que aquele ator morreu?

Nicolau – Sim, morreu...

Investigador – Se acidentou...

Nicolau – Porque ele gostava de correr com carros de corrida na estrada...

Investigador – É...

Nicolau – Já não há mais… (Fotos)

Investigador – É … muito boas as suas fotos! Gostei!

Nicolau – sim...

Investigador - Faltou mais fotos da família… Da sua mãe, não quis tirar foto?

Nicolau – Não…                                      (FIM)

Entrevista com Leandro, 11 anos, sobre as Fotografias que registrou em casa. (Total de 38
fotos)
Investigador – Bom, vamos lá, Leandro… e esta foto, quem é?

Leandro – É meu pai...

Investigador – Ficaram um pouco escuras… as fotos… É uma lareira ali?

Leandro – Sim...

Investigador – Certo… Qual o nome do seu pai?

Leandro – Fernando...

Investigador – Tá… O seu pai é cigano?

Leandro – Sim...

Investigador – Sua mãe também?

Leandro – Sim...

Investigador – Ok, os dois… é seu pai junto à fogueira, né? O quê ele está fazendo?
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Leandro – Está sentado...

Investigador – Ah...sei.. mas o quê ele está fazendo? Está mexendo em algo?

Leandro – Não sei...

Investigador – Têm duas televisões na sua casa?

Leandro – Não, só há uma...

Investigador – Ah… tive a impressão que eram duas… e isto? É uma moto? É da sua família? 

Leandro – É do meu pai...

Investigador – É elétrica ou de motor?

Leandro – É elétrica.

Investigador – E ela corre bem?

Leandro – Sim...

Investigador – Este é o carro do seu pai?

Leandro – sim...

Investigador – E este quem é?

Leandro – O João, meu irmão...

Investigador – Quantos irmãos você têm?

Leandro – Lá em casa? Tenho dois...

Investigador – Quantos anos têm seus irmãos?

Leandro – Um têm quinze...

Investigador – E ele estuda?

Leandro – Sim… em Esgueira...

Investigador – E o outro?

Leandro – Têm dezoito anos...

Investigador – E ele já terminou a Escola?

Leandro – Não...

Investigador – Mas estuda em Esgueira também?

Leandro – Sim...

Investigador – Muito bem… Nesta vocês estão juntos da fogueira… da Lareira ali...
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Leandro – Sim...

Investigador – No inverno, vocês usam só a lareira para esquentar? Ou usam outra coisa?

Leandro – Só a lareira...

Investigador – O quê é isto brilhante junto a lareira?

Leandro – Lenha...

Investigador – Lenha? Certo… E estes desenhos aqui? De quem são?

Leandro – Da minha mãe...

Investigador – Da sua mãe!? Ela desenha?

Leandro – Compra...

Investigador – Ela compra desenhos? Ah… tá… E esta foto em cima da lareira, quem são?

Leandro – É o João… e minha mãe...

Investigador – Qual o nome da sua mãe?

Leandro – Cristina...

Investigador – Esta é a cozinha… O quê vocês gostam de comer na sua casa?

Leandro – Umas coisas...

Investigador – Mas não têm um prato favorito? Um que todos gostam de comer?

Leandro – Não...

Investigador – E sobremesa? Não têm um doce favorito? 

Leandro – Não...

Investigador – A sua mãe gosta de cozinhar? É ela que cozinha na casa? Ou seu pai também
gosta de cozinhar?

Leandro – É a minha mãe...

Investigador – E isto aí, o quê são?

Leandro – As portas...

Investigador – E estes quem são? É você e quem mais?

Leandro – Iera...

Investigador – Iera? E este é...

Leandro – O João.
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Investigador – E a sua cozinha têm duas cores? Aqui é verde e deste lado é vermelho?

Leandro – É...

Investigador – Que interessante… Por causa de Portugal? Não sabe?

Leandro – Não...

Investigador – E esta Van?

Leandro – É do meu pai...

Investigador – Sabe a marca?

Leandro – Não...

Investigador – É uma Toyota! Você sabe o quê seu pai faz? No quê ele trabalha?

Leandro – Não…

Investigador – E isto aí? É uma fábrica?

Leandro – Sim, é uma fábrica.

Investigador – Esta foto é frente da sua casa?

Leandro – Sim…

Investigador – E isto, é os fundos da sua casa?

Leandro – Sim…

Investigador – E ali? É a casa do vizinho?

Leandro – Sim…é do outro…

Investigador – Mas é da família?

Leandro – É da minha avó…

Investigador – Qual o nome da sua avó?

Leandro – Elvira… Elvira…

Investigador – Ah, passarinhos… são periquitos?

Leandro – Sim…

Investigador – Você cria os periquitos?

Leandro – É o pai da… Filipa.

Investigador – O pai da Filipa que cria?! E esta quem é?

Leandro – É a minha avó…
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Investigador – A sua avó? E ela têm sempre este hábito de fazer a fogueira do lado de fora?

Leandro – Sim…

Investigador – E esta?

Leandro – É a minha Tia… Tânia…

Investigador – E esta… É o Danilo e o Antônio…

Leandro – Sim…                                                  (FIM)

Entrevista com Taisa, 10 anos, sobre as Fotografias que registrou em casa. (Total de 16
fotos)
Investigador – Vamos lá, Taisa… Esta primeira foto não foi você que tirou… Quem foi?

Taisa – Foi a Daniela… ela não sabe tirar… a minha sobrinha...

Investigador – A sua sobrinha? E ela mora junto, com você?

Taisa – Não, ela mora numa casa...

Investigador – E quantos anos têm, a sua sobrinha?

Taisa – Têm sete...

Investigador – E esta primeira foto… é dentro da sua casa?

Taisa – Sim...

Investigador – Você está dançando? Ou é impressão minha?

Taisa – Não… é porque ela mexeu! (A foto ficou tremida)

Investigador – Não, tudo bem… E você está com um vestido… é uma roupa cigana?

Taisa – É...

Investigador – O quê é isto aqui atrás?

Taisa – É… é um espelho.

Investigador – E isto… são tijolos?

Taisa – É tijoleira...

Investigador – Tijoleira? Ah, tá...Eu vi que a avó da Soraia também fez este símbolo de “V”, têm
algum significado?

Taisa – Temos mania de fazer isto...

Investigador – Ah, tá… muito bem! Quanto têm festas, você vai com este vestido?

Taisa – Não… tenho vergonha...
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Investigador – E porque você bateu fotos com este vestido? Se você têm vergonha?

Taisa – Foi minha mãe que mandou… Eu não queria!

Investigador – Ah, tá...mas você está bastante sorridente aqui...para quem está com vergonha...

Taisa – Ah...

Investigador – E esta, quem é?
Taisa – É a minha sobrinha… a Daniela...

Investigador – Ah, tá… O seu pai e a sua mãe são ciganos? Os dois?

Taisa – Sim.

Investigador – E você têm quantos irmãos em casa?

Taisa – Tenho um irmão e tenho duas irmãs...

Investigador – E eles moram na sua casa?

Taisa – Ele e ela moram na minha casa… e a minha irmã mora perto...

Investigador – Ela casou já?

Taisa – Os três já estão casados!

Investigador – Os três? Então você é a mais nova? É isto?

Taisa – Sim...

Investigador – Você fez uns videos...

Taisa – Não! Foi a minha sobrinha que carregou no botão… e apareceu isto...

Investigador – Ok… E esta é...

Taisa – A minha mãe!

Investigador – Qual o nome da sua mãe?

Taisa – Alice...

Investigador – E do seu pai?

Taisa – É Tomás dos Santos Garcia...

Investigador – Ah, tá… E esta aí?

Taisa – É a minha sobrinha… Sarah...

Investigador – E ela é filha de quem?

Taisa – Da Mariana...
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Investigador – Que é a sua irmã?

Taisa – Não, é a minha cunhada...

Investigador – Casado com o seu irmão… qual o nome dele?

Taisa – O Mariano.

Investigador – Ok… e este aí?

Taisa – É o Israel.

Investigador – E este… estuda aqui, né?

Taisa – É o Jonhy...

Investigador – É teu sobrinho?
Taisa – É… tenho nove sobrinhos...

Investigador – Puxa, então a tua família estuda toda por aqui, então?

Taisa – Quase...

Investigador – Estes são os...

Taisa – Jonhy e Israel.

Investigador – Eles são irmãos?

Taisa – Sim… são irmãos.

Investigador – Isto é na casa deles ou na sua casa?

Taisa – Na casa deles...

Investigador – E esta é?

Taisa – A Mariana!

Investigador – Ah, tá! A Mariana… quantos filhos a Mariana têm?

Taisa – Três...

Investigador – Ah, tá… E estes? São seus pais? (foto da foto de um casamento)

Taisa – Não, é um casal… é minha prima.

Investigador – Ah, ok… E esta criança (Foto da foto de um bebê) 

Taisa – É a Sarah...

Investigador – E aqui… nós voltamos de novo para aquelas fotos que a gente já viu...

Taisa – Sim...
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Investigador – Você vê… Faltou fotos de fora da casa...

Taisa – Não dava! Pois a minha casa é muito comprida… Não se via tudo!

Investigador – Não importava… Via uma parte só...

Taisa – Ah...

Investigador – E o seu pai… não estava em casa?

Taisa – Estava...

Investigador – E você não bateu foto dele? Ou ele não quis?

Taisa – Eu disse “Pai, deixa eu bater uma foto?” e ele “Não!”...

Investigador – Ah, tá...

Taisa – Ele disse que se eu batesse a foto, partia-se...

Investigador – Qual o nome do seu pai?

Taisa – Tomás…

Investigador – OK… Taisa, que fotos você não quer mostrar?

Taisa – Esta quero… essa não…

Investigador – Ok...deixa eu parar aqui o gravador…            (FIM)

Entrevista com Soraia, 11 anos, sobre as Fotografias que registrou em casa. (Total de 16
fotos)
Investigador – Vamos ver as suas fotos, Soraia… Este cachorro é seu?

Soraia – É da minha tia...

Investigador – E qual o nome deste cachorro?

Soraia – Já não me recordo...

Investigador – Não...tá… e este?

Soraia – Este é da Inês… também

Investigador – E é uma cabra ou um bode?
Soraia – É uma cabra...

Investigador – Foi você que tirou esta foto?

Soraia – Sim...

Investigador – E esta?

Soraia – É minha tia...
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Infelizmente, o arquivo da entrevista da Soraia se corrompeu no meio da transcrição, ficando o
registro até somente esta parte. As entrevistas dos alunos Antônio e Danilo, também se perderam.
Optamos em não refazer, devido ao grande período de tempo decorrido desde o fim da dinâmica
do Photovoice.

Entrevista com Débora, 08 anos, sobre as Fotografias que registrou em casa. (Total de 32
fotos)
Investigador –  Vamos lá, Débora… esta foto você tirou na sala de aula?

Débora – Sim...

Investigador – E este, é o seu pai?

Débora – Sim...

Investigador – E esta, é a sua casa?

Débora – Não… é a casa da minha Tia...

Investigador – Você mora junto à sua tia?

Débora – Sim...

Investigador – Ah… qual o nome do seu pai?

Débora – Diogo...

Investigador – Certo… E esta foto...é um prato de comida?

Débora – Sim...

Investigador – E quem é esta ali? É a sua mãe?

Débora – Sim...

Investigador – E estes cachorrinhos, são seus?

Débora – São da minha avó!

Investigador – Os dois?

Débora – O preto é meu… o castanho é da minha avó...

Investigador – Certo… E qual o nome do seu cachorro?

Débora – O meu é...Nina!

Investigador – Nina!? Sabe que eu tenho uma cachorrinha Nina também!

Débora – E esta (apontando) é Francesa...

Investigador – E você têm outros animais na casa?

Débora – Eu tenho uma gata… uma gata preta...
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Investigador – Ah… e elas se dão bem? O cachorro e o gato?

Débora – Não...

Investigador – Não!? Porquê?

Débora – Porque ela pega sempre a comida da minha...

Investigador – E… estão brigando? (Os dois cachorros...)

Débora – Sim...

Investigador – E esta… é a sua mãe?

Débora – Sim...

Investigador – E qual o nome da sua mãe?

Débora – Emilia...

Investigador – E na sua casa... moram você, seu pai, sua mãe e mais alguém? Você têm outros
irmãos?

Débora – Tenho mais três mas já estão casadas!

Investigador – São três irmãs?

Débora – Sim… tenho uma irmã que se chama Sarah...têm uma filha...tenho uma que se chama
Andreia...que têm um menino e uma menina...pequeninos...

Investigador – Então você têm três sobrinhos… Quantos anos você têm Débora?

Débora – Oito...

Investigador – E na casa, com teus pais, só mora você atualmente… As suas irmãs casaram
cedo?

Débora – A Sarah e a Andreia já casaram há muito tempo...e a Soraia casou… há um mês...

Investigador – Há um mês? E quantos anos...

Débora – Ela tinha treze anos… mas agora têm quatorze anos...

Investigador – Ah...certo… e ela casou e continuou indo a Escola?

Débora – Parou...

Investigador – E sua mãe e seu pai gostaram da sua irmã casar cedo? Ou não gostaram?

Débora – Gostaram! Ela está a viver muito bem!

Investigador – Está satisfeita? Ela queria casar? Ou foi aquela coisa de casamento arranjado?

Débora – Sim...ela queria!
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Investigador – Esta foto da sua mãe está boa… está a fazer um bico assim...

Débora – Está a chamar um cão!

Investigador – Ah, tá...A Francesa...é novinha a Francesa?

Débora – Têm dois meses...

Investigador – Mas ela é filhote desta daqui?

Débora – São irmãs...

Investigador – E as suas outras irmãs? Casaram novas… assim com 13 anos?

Débora – A Andreia com dezenove e a Sarah com vinte...

Investigador – Casaram bem mais velhas que a sua outra irmã, né? Então elas terminaram a
Escola?

Débora – Sim...tiraram… mas elas estão morando longe!

Investigador – Ah, tá… então vocês não se encontram?

Débora – Só a minha avó sabe onde é que elas moram...moram juntas...

Investigador – Mas vocês não se encontram… de vez em quando?

Débora – Não… não vi a cara delas...

Investigador – Elas foram embora quando você era muito novinha?

Débora – Eu não tinha nascido!

Investigador – Ah! Não tinha nascido!? Nossa… Esta foto é dentro da sua casa?

Débora – Sim...

Investigador – E isto aqui? É pintado?

Débora – Não...

Investigador – Que material é este?

Débora – Não é pintura… é plástico...

Investigador – É lona plástica?

Débora – Sim… é plástico!

Investigador – E o teto? De que material é?

Débora – É...é chapas!

Investigador – Ah, tá...ok. Têm televisão na casa?
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Débora – Esta é a minha avó… e este é meu primo…

Investigador – Certo… E este carro aqui, de quem é?

Débora – É...é do meu tio...

Investigador – Ah, tá...e este seu primo? É filho de quem?

Débora – É filho do meu tio...o irmão da minha mãe...

Investigador – E seu tio… têm muitos filhos?

Débora – Só este… ah, têm outra de cabelo preto...que já foi...casada

Investigador -  Ela ainda é casada?

Débora – Sim!

Investigador – E este, quem é?

Débora – Este é o meu tio...já têm cinco filhos!

Investigador – Já têm cinco filhos!? 

Débora – E têm um pequeno...têm um pequeno...

Investigador – Ah...

Débora – Esta é a mãe! (foto de uma cadela preta)

Investigador – Ah, não é a Nina?

Débora – É a mãe da minha cachorra...

Investigador – E o nome...você sabe?

Débora – É a Estrela.

Investigador – E esta foto...O que é este símbolo que a sua avó está fazendo?

Débora – É um, dois...

Investigador – Não é um símbolo cigano ou nada no gênero?

Débora – Não!

Investigador – Qual o nome da sua avó?

Débora – É...Ana Paula! E o meu avô é Antônio Rodrigues!

Investigador – Ah, tá...E esta é a sua mãe, né?

Débora – Sim… a apanhar comida no armário...

Investigador – Ok, vimos todas as fotos….               (FIM)
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