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Neste texto ensaia-se uma rejlexfio sob reo entrosamento da minoria
etnica cigana em Portugal a partir de um projecto de intervem;ao
social desenvolvidojunto de uma comunidade de elnia ciganaflxada
lW periferia de uma grande cidade.

Encarar a etnia cigana como uma realidade socio-cultural multipla e dinamica, sugere,
desde logo, a existencia de diversas comunidades pertencentes aquela etnia, revelando
detenninadas homologias ao nivel da organizayao e estrutura, mas corn con tom os diferentes
consoante a situac;ao s6cio-econ6mica.
A posi9ao que ocupam na estrutura de classes, os contrastes culturais que revelam
face asociedade hegem6nica, condicionam as suas possibilidades de acesso e efectivo
exerdcio a uma cidadania plena.
Apesar das estrategias e dos mecanismos de resisrencia aaculturayao que estas minorias
tern revelado ao longo dos tempos, a interacc;ao corn a sociedade tern-se intensificado a
medida que se tern vindo a sedentarizar.A sua fixayao, urbanizayao e proletarizac;ao aparecem
cada vez mais como processes tendenciais, inevitaveis e complexes.
Divididos entre a necessidade de integrac;ao numa sociedade pouco tolerante a
diferenya e 0 desejo de preservayao da sua identidade e autonomia etnica, os ciganos vao
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man tendo, tanto quanta possivel, wn isolamento defensive. Procm·am sobreviver come
minoria etnica, perpetuando valores, praticas e modes de vida que, por serem pouco
consentaneos a soc1edade modema ocidental, contribuem para reforvar os contrastes
existentes entre o seu si sterna societal e esta sociedade.
Estas questoes, de urn a gran de contemporaneidade nu m tempo em que comevam a
ressurgir os conflitos etnicos e raciais e em que renascem as perseguic;oes inexoraveis aos
ciganos, revelam-se, simultaneamente, de uma gran de irnplicac;ao social. Trata-se de uma
minoria etnica onde, de uma maneira geral, os fen6menos de pobreza e os processes de
exclusao social sao extremamente evidentes. Ainda que partilhe precarias condic;oes de
vida corn outros segmentos da populac;ao, aparece demarcada nos contextos s6cio-espaciais
onde se insere, o que parece sugerir uma situac;ao particular de dependencia e desprivilegio
face asociedade.
Todas estas considera<;oes e inquietudes, foram sendo sentidas no decorrer de uma
intervenc;ao social desenvolvida em Portugal, nos finais dos an os oitenta,junto de uma
comunidade de etnia cigana ftxada na periferia de uma grande cidade.
Dai que, apresentar este trabalho implique, desde logo, refelir a pratica que esteve na
sua base, nao s6 pelo que ela representou enquanto espa<;o de constru<;ao de
conhecirnento, como pela influencia que teve na traject6ria pessoal e profissional da autora.
Integrada num Programa Nacional de Luta contra a Pobreza, aquela interven<;ao foi
promovida por urn organismo estatal, embora a sua responsabilidade tivesse cabido a
assistentes sociais nele enquadrados.
Devido a possibilidade de constituic;ao de uma equipa de terreno multi-disciplinar ea
perspectiva inter-sectorial imprimida ao trabalho, foi poss(vel uma interven<;ao
multidimensional, tendo-se procurado promover o acesso da populac;ao aos direitos sociais,
nomeadamente aos de Seguran<;a Social, Saude e Educac;ao.
Essa pratica permitiu realizar em condic;oes ideais, nao racionalmente pensadas, uma
observac;ao participante, prolongada e profunda, cuja reflexao veio a possibilitar o
levantamento de inlimeras questoes susceptfveis de uma analise mais intensa.
0 facto dessa intervenc;ao ter correspondido a uma fase da vida da autora, aqual ela
esteve ligada, nao s6 profissional como afectivamente, evidencia, desde logo, uma forte
implicac;ao sua no trabalho desenvolvido. Esta postura, embora possa sugerir urna atitude
que peca pela falta de distanciamento, tomou possivel, pelo fotte envolvimento no objecto
de am1lise, o aprofundar do conhecimento sobre as pciticas sociais e culturais daquela
popula'(ao, resultado da forte interac<;ao estabelecida. 0 assumir do ponto de vista de
actor foi favorecendo o acesso as racionalidades que a propria comunidade
(in)conscientemente continha em si.
Ainda que a permanencia e a relac;ao desenvolvida corn a comunidade se tivesse
constituido na base principal de investigac;ao procurou-se, na medida do possivel, manter
na amilise uma postura critica, de distanciamento, reconendo de uma forma sistematica, a
"aparelhos de refinamento de dad os" (Pourtois, 1981) que pennitissem uma reflexao o mais
descomprometida possfvel.
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Assurnindo claramente e desde logo, a implicavao no objecto de investigayao, tentouse, a pattir dessa pratica, trabalhar a sua vertente praxiol6gica, a sua construyao hist6tica.
Neste trabalho poder-se-a, entao, distinguir do is mementos metodol6gicos: o da pratica
que, constituindo-se numa forma de descobrir a realidade, podera caracterizar-se como urn
momento proximo da investigayao--acyao, corn uma acentuada distor9ao por rela9ao a
intervenyao; e 0 momento da escrita deste trabalho, da analise critica, a posteriori, de uma
observa9ao participante que decorreu do processo de investiga9ao-acyao realizado e que
se pretendeu vi esse colmatar a fragilidade da sua vertente de pesquisa.
A comunidade referida, enquanto objecto de estudo nao pretende, de forma alguma,
ser representativa da minoria etnica cigana. Poden1, no en tanto, constituir-se num panto
de entrada para uma reflexao que contribua para iluminar a problematica e contomos
daquela etnia na sociedade portuguesa.
Alertando para a necessidade (re)inven9ao de novas estruturas sociais e de cria9ao de
urn outro conceito de cidadania na sociedade na base do reconhecimento da diversidade
social e cultural, procurou-se, ainda, corn este trabalho, contribuir para a reflexao sobre as
possibilidades de construyao de pniticas de Servi9o Social, capazes de compreender e
atenuar os constrangimentos s6cio-econ6rrucos que a minoria etnica cigana vem revelando.
No decotTer da interven9ao desenvolvida corn a populayao cigana referida, foi-se
delineando a hip6tese de se estarperante uma comunidade de organiza9ao pre-industrial.
Todo o seu sistema social e econ6mico apresentava-se pouco congruente face a
racionalidade que caracteriza as sociedades modemas capitalistas.
Ainda que partilhando precarias condi9oes de vida corn outros segmentos da populayao,
apareciam demarcados no contexto s6cio-espacial on de se inseriam, o que parecia sugerir
uma situayaO particular de dependencia e desprivilegio face a sociedade hegem6nica.
Desenvolvendo sistemas sociais e econ6micos pr6prios, pouco adequados as
exigencias da sociedade capitalista, corn pressupostos em nada equivalentes aos seus,
viam condicionados os seus niveis de vida e sistemas de relayoes. Corn uma forte coesao
intema, revelavam-se como micro-sociedades determinadas em opor-se a qualquer tentativa
de assimilayao ou integrayao, o que acabava por acentuar a sua discrimina9ao e exclusao
social.
Continuando, de uma maneira geral, a resistir corn tenacidade asua integravao na
ordem social, mantinham a sua matriz cultural, mesmo nas condiy5es mais adversas.
Evitando, frequentemente, o estabelecimento de rela96es regulares corn a sociedade,
procuravam escapar aos processos de proletarizayao que aquela teimava em imporlhes.
Dsi que, uma das questoes que desde logo se colocou, referia-se as possibilidades
que estes grupos tern de tirar partido da sua situa9ao cultural, do ponto de vista de
meihorarem as suas condi9oes de vida, no interior de urn a sociedade organizada segundo
outra racionalidade e pouco tolerante adiferenya.
Conseguem nestas circunstancias compatibilizar cultura e sobrevivencia corn uma
vida aceitavel, ou estarelayao impli~ foryosamente a pennanencianasitua9ao de pobreza?
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Trata-se de compreender, por onde rem conclic;6es de vulnerabilizar mais, ou, pelo contrario, de
resistit:
No fundo, toda a discussao gira em tomo de urn eixo fundamental, a rela~ao entre
sobrevivencia e preserva~ao de valores. Quando se coloca a questao da sobrevivencia, da
dimensao econ6mica, esti-se discutindo os valores culturais que impregnam urn modo de
vida. Nao se trata de preserva~ao da cultura enquanto perpetua9ao do seu folclore, mas
mais de uma sobrevivencia cultural no sentido de que a aculturavao do seu modo de vida,
nao signifique a anulac;:ao das suas tradic;oes, dos seus valores fundamentais.
Ao longo deste trabalho, estas quest5es foram servindo de fio condutor areflexao que
se pretendeu heuristica e simultaneamente ilustrativa dos constrangimentos que, no
contexto da sociedade capitalista ocidental, se colocam aminoria etnica cigana na luta pela
sua sobrevivencia frsica e cultural.
Partiu-se do pressuposto de que os ciganos, ainda que situados amargem do si sterna
s6cio-econ6mico e politico global viam os seus problemas, expectativas e possibilidades
de participac;:ao efectiva na sociedade hegem6nica, condicionados, nao s6 pela posic;:ao
que ocupam na estrutura de classes, como pelos maiores ou men ores contrastes sociais e
culturais que revelam face aquela sociedade.
No entanto, questionar a estmtura das relay5es sociais para compreender a sua situac;:ao
de desigualdade, ou os seus processos de exclusao, nao pareceu suficiente. A anilise
deveria integrar o conjunto dos processes econ6micos, sociais e culturais que, no quadro
da sociedade capitalista ociden'tal, se confrontam, entrosam, interagindo de uma fonna
complexa, influenciando a sua situac;ao.
Procurou-se faze-lo por relac;ao a urn quadro te6rico que permitisse considerar a
importancia reprodutora dos valores culturais e, simultaneamente, o choque destes corn
as questoes macro-estruturais que os condiciona, e compreender as interacc;oes que os
facto res sociais, culturais e econ6micos estabelecem no espac;o e no tempo, dentro da
hip6tese da "nao-s1ncronia".
A hip6tese da "nao-sincronia'', defendida por Cameron McCarthy (1988), sugere que
a natureza das relac;:oes sociais e sempre complexa, to mando as relac;:5es de classe, rac;:a e
genera como contradit6Iias e nao forc;:osamente paralelas ou simetricas.
Considera que na sua interacc;ao corn instituic;oes econ6micas, politicas e cu1turais, os
individuos nao revelam sempre amesma postura, os mesmos interesses, ou as mesmas
expectativas. Nesta perspectiva, a desigualdade ou opressao racial tern que ser vistas
como mediadas por diferentes factores- ideol6gicos, politicos, econ6micos- que se
interpenetram, estruturando as pr6prias relay5es etnicas e raciais.
Na filme convicc;:ao de que as condic;:5es e processes de exclusao vivenciados por
aquela coml.illidade cigana tinham que ser abordados a partir de todos esses factores que,
de urn a fonna clinamica e complexa se interpenetram cruzando a propria sociedade, procmouse, a partir do "luto'', manifesta9ao simultaneamente social e cultural, abrir uma porta de
entrada para a reflexao sobre aqueles mesmos constrangimentos.
A partir da descli<;ao e anilise do luto, foi -se trac;:ando urn a caracterizac;:ao do grupo, em
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tennos de uma minmia etnica corn valores culturais fortes, cuja religiosidade e culto dos mortos,
detenninados e condicionados por le is pr6ptias, traduzia uma etica euma racionalidade especifica,
um sofrimento fisico e moral interligado com caracteristicas de solidariedade e reciprocidade
bem evidentes.
Se por urn lado, a cren9a no rei no dos mortos, as supersti9oes ea pr6ptia fe, regulavam
as suas praticas culturais e sociais apelando ejustificando as atitudes de despojamento e
austeridade verificadas aquando do ''luto", por outro, a familiae as rela9oes de parentesco
desempenhavam urn papel fundamental, ao nivel econ6mico, politico, religiose e ideol6gico.
Tendo uma plurifuncionalidade, as relac;:oes de parentesco surgiam como "infraestrutura e
supraestrutura'', usando as palavras deMaurice Godelier. Eram elas que determinavam as
relav5es de produ9ao e instrufam os model os de integra9ao e de socializac;:ao.
Todo o seu si sterna socio-cultural revelava-se pouco consentaneo, pouco racional
face asociedade capitalista ocidental. 0 que mais caracterizava esta comunidade cigana,
ne m era tanto a inexistencia de trac;:os caracteristicos da sociedade capitalista ocidental,
mas mais a descoincidencia existente entre os valores, crenc;:as e orienta9()es que illfonnavam
cada uma del as, que definiam os seus interesses e estrategias.
Numa total ausencia de racionalidade (a luz da etica econ6mica modema), vi u-se,
ainda, que nesta comunidade o individuo adquiria e mantinha o seu status entre os
demais, sublimando os seus interesses egoisticos. A partilha era uma expectativa de
ordem morale urn principio basico do seu sistema de valores, surgindo a redistribuic;:ao e
a reciprocidade como troca econ6mica dominante, socialmente condicionada.
0 trabalho, orientado para a satisfayao imediata das necessidades, significava uma
condiyao para a subsisrencia, mas nao urn objectivo idealizado de vida. Regido pela hierarquia
de parentesco, idade e sexo, o trabalho era tanto melhor quanta mais lucro proporcionasse,
corn o minimo de esforvo e no men or tempo possfvel. Sistematicamente era abandonado,
bastando para isso surgirem outras fontes altemativas de rendimento, ou a sua vida ser
cruzada por acontecimentos mais rnarcantes.
Habituados a viver o quotidiano, nao os apoquentava os ganhos incertos. Asemelhanc;:a
da cigarra (na fabula "A CigatTae a Formiga))), o amanhaera vivido sem preocupayoes,
acreditando, inclusive, que quando nao consumiam diariamente aquilo que possuiam,
cornetiam urn pecado aniscando a ser castigados por Deus e nada ter no dia seguinte. Esta
forma de estar traduzia-se na ausencia de busca de acumulayao de riqueza e na depense
verificada em situayoes de abundancia.
Para urn olhar desprevenido ou etnocentrico, poderia ser considerado excentrico ou
irracional a facilidade corn que largavam as suas activiclades econ6micas eo desprendimento
que revelavam face ao dinhei.ro ou aos bens materiais. Se para atearem a fogueira uti Iizavam
as roupas que mais tarde lhe fariam falta, ou se no calor de uma briga rasgavam o dinheiro
que possufarn, da mesma fonna partiam a televisao ou queimavarn os haveres, s6 para
exteriorizarem a sua tristeza.
A :filosofia de vida destes ciganos, a f01ma como viarn e efectuavam o trabalho, parecia
chocar profundamente corn wna sociedade onde impera, no dizer de Karl Polanyi (1978),
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''uma obsoleta mentalidade mercantil". Encarando pois o trabalho como urn mal necessatio,
recusavam assalariar-se, especializar-se, nao se empenhando nu macarreira profissional. 0 seu
comportamento nao visava economizar, capital izar ou max.lmizar o resultado de acyoes,ja que,
para eles o dinheiro pouco representava, pouco significava.
A sua integridade e autenticidade eram mantidas, nao atraves da etica do trabalho, mas
de urn modelo de integra9ao baseado nos lavos de sangue e nas rela96es de parentesco,
no qual os objectivos de sucesso ou de interesses materiais, nao tin ham lugar.
Numa obstinada recusa pela vida organizada e utilitaria, defendiam corn tenacidade e
determinayao o seu "modus vivendi", a sua cultura, os seus valores, mostrando-se
irredutiveis aintegra9ao na ordem europeia.
Aliberdade que teimavam em preservar, mesmo nas condi9()es mais adversas, incomoda
a sociedade modema e unidimensional, pouco tolerante adiferen9a e cega a uma perspectiva
do horn em dissociado das motiva96es e determina96es economicas. E eporque insistem
em ser e viver como ciganos que a sociedade lhes continua a dizer o que a fmmiga retorquiu
acigarra: "Cantavas? Pois dan9a agora''.
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