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come~o

de uma histoda, ou ha ciganos em Alcoba~a

Adelino de Jesus Antunes ':'
Falar da integra9ao de povos ou comuidades socialmente exclufdos e falar de
educa9ao para a cidadania. Este trabalho pretende exemplificar uma metologia aplicada em trabalho de in ser~ao social de crian~as ciganas e suas famflias.
A mistura corn algumas considera96es te6ricas, recordam-se alguns passos de
urn projecto que visa a cornunidade cigana de Alcoba9a, o Projecto Fenix. Um trabalho que come9a pela anima9ao de rua, passa pela institucionalizayao do projecto
e alcan9a a forma de parcerias em projecto integrado.
Constitui apenas urn relato e reflexao de experiencias vividas apaixonadamente. ,
Mas nern por isso deixa de ser urn trabalho a solicitar a opinao crftica de todos os
que o lerem.
"Ciganos. E mais uma vez a minha raiz hwnana
estremeceu. Sao eles que me (f[io sempre a medida '
absoluta da liberdade que nao tenho e por que suspiro. Anarquistas em espirito e corpo, lembram-1ne
principes do nada, milionarios do desinteresse, ,
sacerdotes da preguira, ampulhetas obstinadas
onde o tempo nao se escoa. "
Miguel Torga
in "Diario"

'-' Coordenador da Equipa de Alcoba9a de IRS.
Jnten•enrtio Social, 171/8, /998
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0

come~o

de uma historia ou Ha ciganos em Alcoba~a

Esta ntio e, seguramente, U/11(( hist6ria do imaginario infantil, embora fa~a
parte do imaginario de alguns adultos que projectam ver exclu{da a exclustio (o
pleonasmo e intencional).
Mas, se nflo euma hist6ria para crian~as e, com certeza, wna hist6ria de crian~as que, em vez de livros, transportavam todos os dias a fame e a necessidade de
pedirem pelas ruas a sobrevivencia de cada dia.
Tudo come~ou, pelo menos para nos, no prindpio do vertio de 1995. Foi
debaixo das sombras fi'escas das arvores do jardim do Tribunal de Alcoba~a, que
travamos contacto imediato e pela primeira vez com wn grupo de crian~as ciganas
que hd muito espreitdvamos.
Comfrequencia as tfnhamos encontrado a pedirjunto ao Mosteiro. Mas as tentativas de didlogo cam eles nada mais hav{amos recebido senc7o um envergonhado
e medroso olhar e uma jitga precipitada par entre os carros ali estacionados.
Naquele dia, p01·em, a sorte presenteou-nos cam um acontecimento ins6lito. No
meio das muitas arvores existentes no taljardim, havia wna ameixoeira que,
naquele dia se agitava sob o peso desse bando de crian~as empoleiradas nos seus
ramos. Sentei-me debaixo da drvore, provocando o natuml alarme das crian~as.
Ajitga estava impedida e s6lhes restava esperar que eu me j(Jsse embora. Passava
do meio-dia e fazia calor: Mas eu come~ara a minha hora de almo~o e, por isso
tinha ainda quase uma horae meia para esperat:
A conversa come~ou de baixo para cima. 0 motivo fora m as ameixas. Que mais
haveria para conversar? Eque, se elas tinham que ser comidas, podiam ser rentabilizadas se poupassem as mais verdes e se esperasse para o dia seguinte. Pouco a
pouco, procurando sempre as razoes mais fortes e mais interessantes para eles, a
conversa generalizou-se. Houve mesmo quem, ao passm; se espantasse coma conversa que eu supostamente mantinha com a arvore.
Um a um, e com medo, Id foram descendo e afastavam-se alguns metros a correr esperando os irmii.os e primos que ainda estavam ld em cima.
Esse tempo de esperafoi-me permitindo manter a conversa e, a eles, deu-lhes a
certeza de que eu ntio correria atrds deles. E enquanto wn desce e o outro come
ameixas, la lhes fui explicando as razoes da minha curiosidade sabre eles. Faleilhes um pouco de mim e do meu filho da idade deles. Uma delas quis ver a fotogrcifia dele e ficou admirada porque um era pequeno e os outros jd eram grandes.
Tiveste azat; disse eta. Conversa de futilidades, sem repreensoes e sem prosaicas
li~oes de moral. Nem de um lado, nem de outro. Eram duas horas da tarde quando
nos cifastamos depois de uma hora de amena cavaqueira coma se fossemos velhos
amigos. Ao caminhar ia a pensar no encontro que combindramos para o dia
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seguinte. Tinha-lhes prometido uma swpresa e agora sentia a necessidade de a preparar muito hem.
Estava ali a oportunidade de wn trabalho diferente e um pouco j(Jra dos dinones habituais, mas que eu sentia que podia obter bans resultados.

1. Trabalho socio-educativo com minorias etnicas
Pretender falar de educa~ao das minorias sem come~ar por conhecer a sua cultura de origem e as dinamicas familiares e socio-grupais, tantas vezes diferentes das
do educador, pode tornar-se num discurso demag6gico e circunspecto que nao produz pedagogia.
Naturalmente que as pniticas pedag6gicas mais aconselhadas sao aquelas que
melhor respondem as necessidades de aprendizagem dos alunos a que se destinam.
Ora destas necessidades especfficas de cada um, nao falam os manuais escolares e,
pmtanto, cabe ao educador estudar o grupo alvo do seu trabalho, atraves de uma
metoclologia de observa~ao activa, e desse estudo recolher as bases de uma aprendizagem cla cultura desse grupo, de modo a poder adaptar conteudos e metodos de
ensino que !he permitam dar resposta adequada as necessidades desses alunos, sem
dttvida especiais.
Com frequencia se cai no erro de considerar que as crianc;:as em turma tem que
ser igualmente tratadas e que reside nessa igualdade de tratamento a melhor forma
de socializac;:ao ou integra~ao no grupo. Da minha observac;:ao e da minha pnitica
peclag6gica, clecluzo que o aproveitamento das diferenc;:as que caracterizam cada
aluno ou grupo e o trabalho sobre essas mesmas cliferenc;:as identificat6rias, poclem
servir a toda a tunna para melhor entender a diversidade cultural do munclo em que
vivemos e valorizar cada aluno individualmente.
Mas, se esta valorac;:ao das diferenc;:as se deve aplicar na educac;:ao escolastica ou
formal, mais fara sentido aplica-la na educac;:ao nao formal ou s6cio-cultural dos
grupos etnicos minoritarios.
0 trabalho de educa~ao social com minorias etnicas deve ter em conta o factor
coesao de grupo. Atendendo ao que nos ensina a sociologia dos grupos e comunidades percebemos facilmente que quando um grupo se sente em situa~ao de exclusao se fecha sobre si proprio numa atitude de autodefesa. Ora, trabalhar qualquer
situac;:ao no seio destes grupos, obriga a um trabalho sobre todo o grupo e, embora
centrado sobre a problematica especffica definida, tem de revestir uma abordagem
pluridisciplinar que de respostas a situac;:ao-problema mas tambem envolva nessas
respostas os problemas diagnosticados que originaram a exclusao.
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Assim, qualquer trabalho nesta {trea sera obrigatoriamente um trabalho localizado no espa~o e no tempo, semelhante a nenhum outro, mas adaptado arealidade
observacla e com cmacteristicas comunitarias. P6r fim aexclusao social sera sempre o objective ultimo deste trabalho, o que pressupoe a necessidacle de ajudar a
comunidade de acolhimento a perceber os habitos do grupo acolhido e a aceitar a
sua cultura. Dir-se-ia que a integra~ao de minorias passa por uma educa~ao intercultural assente no pressuposto da igualdade de tratamento e de oportunidades e na
coabita~ao de valores diferenciados.
Em nenhuma analise, integrar poden1 confundir-se com submeter ou domesticar.
E cada grupo em presen~a deve compreender a necessidacle de nao subalternidade
dos valores etico-morais e sociais de cada grupo.
Uma COITecta integra~ao nao pressupoes urn grupo dominante que integra o
grupo minoritario, ao contrario, permite aproveitar simbioticamente as diferen~as
que caracterizam cada grupo e rejeitar as diferen~as que os aviltam. E, no fundol
ganhar urn cidaclao sem perder o contribute da sua cultura.

Os medos da inclusao
De uma forma geral as comunidades instaladas tern receio de uma abordagem
seria dos problemas de racismo e xenofobia. Antes se apressam a negar a sua
existencia no seu seio o que, frequentemcnte, serve apenas para mostrar a sua evidencia.
Existe na maioria dos casos um meclo de que a intcgra~ao possa clesencadear um
processo de mudan~a que ponha em causa o modelo dominante. Na velha Europa,
aparentemente consolidada nos seus modelos culturais, teme-se que a explosao de
ra~as e culturas, vindas sobretudo dos pafscs colonizados, tragam consigo os conflitos etnicos, e provoquem a sedimenta~ao cla multiplicidade cultural. E, sobretuclo
por este meclo, que na maior parte dos trabalhos e polfticas de integra~ao, o grupo
dominante tende a obter a assimila~ao dos grupos exclufdos em troca de favores
materiais e econ6micos completamente des<uustados dos seus lu1bitos culturais. Eo
caso do realojamento maci~o e cla oferta de mao de obra nao qualificada que os
afasta das suas activiclades tradicionais. Utiliza-se assim a satisfa~ao de necessidades basicas de sobrevivencia como moeda de troca pela aceita~ao das regras e costumes clominantes. Nao que, na maior parte dos casos a comuniclacle tenha consciencia desta forma de assimila~ao. Contudo, para aqueles que trabalham estas
quest5es sociais, e importante que nao percam de vista as causas remotas da exclusao e as formas actuais mais usaclas para conseguir a integra~ao do grupo exclufdo.
Aos tecnicos e investigadores do social e, no mfnimo exigfvel uma postura critica
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relativamente a estes fen6menos e a implementa~ao de medidas que, de forma
ajustada e criativa, nao ponham em causa a identidade e as rafzes culturais destes
grupos.
Qualquer trabalho social tendente ainclusao de popula~oes etnicas minorit<irias
deve ser antecedido por urn trabalho de pesquisa sobre as formas de vida, os habitos, costumes e tradic;oes desses grupos. E parece evidente que essa pesquisa nao
pode assentar apenas numa perspectiva te6rica e livresca, embora esta possa sera
primeira base desse estudo. E que, quando se trata de culturas de povos que ha
muito tempo tentam a integrac;ao em diferenciadas comunidades de acolhimento, a
sua cultura passa a englobar habitos da cultura dominante, o que pode adulterar os
estudos etnograficos e antropol6gicos ja existentes. Estudar os Mbitos culturais de
uma comunidade cigana, por exeniplo, nao pode assentar na nossa cultura Jivresca,
ja que a sua vida n6mada ou mesmo a temporariamente seclentaria, provocou uma
inclusao simbi6tica de costumes das comunidades de acolhimento que nao !he sao
reconhecidos nesses estudos.
A pesquisa, a partir do estudo te6rico de base sobre a problematica em questao,
deve assentar num processo de investiga~ao/ac~ao que exige contacto clirecto corn
as popula~oes a integrar. Sera, pois, nesse contacto directo e na percep~ao proxima
das suas vivencias, que a aprendizagem pode enriquecer o conhecimento do agente
de intervenc;ao social de modo a permitir a busca de solu~oes aclaptaclas e criativas
para combater o fen6meno de exclusao ou, pelo menos, que permitam criar condiy5es favoraveis as muta~5es graduais para a manutenc;ao cla paz social baseada na
aceita9ao clas diferen9as.
Par estranho que parer;a, as crianr;as niio faltaram ao segundo encontro.
E quando me dirigia, ao meio-dia e meia para o local de encontro do dia anterior;
esperando encontra-lo vazio, fui surpreendido pela presenr;a de todas as crianf·as
que jci conhecia acompanhados de alguns outros que, vim a sabe1; eram irnu/os ou
primos daqueles.
Levara-lhes, coma prometido, uma su1presa: do bolso,fui tirando como que por
acaso, alguns objectos de uso corrente. Um carrinho de linhas, um elastico, dois
palitos... e um bocadinho de sabclo azul. Tudo corn o maior "su.spense". Tinha a
no~ao de que, se queria prender-lhes a atenr;ao, tinha que trabalhar cam alguma
"magia". Assim, servindo-me daqueles objectos, e enquanto conversava, fui construindo um carrinho de corda artesanal. Ea rnagia funcionou. Para criallf'CI,\' que
brincam na rua, e que se servem da criatividade para transformar qualquer objecto
em brinquedo, nao poderia ter usado melhor 1netodologia.
... Um carrinho que andava sozinho!
Um de cada vez 16. foram construindo e desmanchando o carrinho. E com que
perfcia o voltavam a montm:
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A conversafoi igualmente interessante. Soube algumas hist6rias dasfamflias, e
percebi depressa porque eque os miudos pediam nas ruas em vez de irem aescola.
Perto de n6s, par de tras das sebes, alguns curiosos iam espreitando cam olhar
crftico. E de repente, assaltou-me a ideia de que podia estar a ser vigiado pelas
maes ou irmaos das crianras. 0 melhor, se calhar, era falar corn eles, e dizer-lhes
que nao tivessem medo. Os se us filhos, comigo, estariam seguros.
Foi entc/.o que Jiz a primeira visita ao bairro de barracas onde se encontravam
alojados ha mais de 15 anos. Nessa visita entendi claramente que trabalhar com
aquelas famflias poderia ser muito mais complexo do que havia imaginado. Diariamente fazia pequenas visitas ao bairro para contactos, inicialmente eom as famflias
das crianras do grupo do parque, depois alargando progressivamente os contactos.
Antes de passar aconceprao de um projecto de intervenrao, importava conhecer a realidade completa em que viviam aquelas crianras. Naturalmente que a sua
integra<;tio social passa pela alterarao das condiroes de vida e de relarao das suas
famflias.
Cam esta certeza, tentamos fazer um levantamento das condiroes familia res,
reportando-nos, essencialmente aos aspectos de habitartio, :iCl~ide, econ6micas, e
laborai.~ dos agregados familiares existentes naquele bairro. Alguns resultados
deste estudo parecem-nos de veras interessantes:

Distribuifiio etaria da populafiio do bairro.
Constituem uma popularao de 86 indivfduos distribufdos par 17 famflias, verijlcando-se a seguinte distribuirclo etaria:
56% dos ocupantes do bairro tem idades iguais ou inferiores a 18 anos, sendo
que destes a maior fatia, 24%, refere indivfduos dos 6 aos 12 anos, uma idade em
que pretendemos agir mais activamente.

Distl'ibui~o etUI'in
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Trata-se afinal de uma popula(;iio muito jovem ja que apenas 4% tem mais de
50 anos, sendo os grupos rnaiores (24%) os que englobam os 6 aos 12 anos e os que
abarcam todos os individuos dos 26 aos 50 anos.
Este facto, raro nestas situa(;8es, deve-se a que esta comunidade se formou em
Alcobar;a, proveniente de diversas origens, M cerea de 20 anos. Aqui constituiram
familiae se alargaram, just(ficando-se a existencia de maior mimero de individuos
naqueles dais esca!Oes.
Os menores de 18 anos constituem jd uma segunda gerar;iio de indivfduos nascidos em Alcobar;a ou em epoca em que aqui residiam.
Este facto justifica, por si s6, uma maior preocupar;ao comas condi~·oes de vida
destes cidadiios neste concelho. Apesar de algwnas deslocar;oes sazonais das suas
famflias, o reg resso a Alcobar;a nunca esteve em causa, embora esse fosse um facto
perturbador na escolarizar;iio das crian('as desta comunidade.

EscolarizafiiO
Os nfveis de escolaridade desta popular;ao siio, como seria de calculcu; muito
baixos.
Relativamente as idades de escolaridade obrigat6ria e pre-primaria, o grcifico
acima assinalado mostra-nos que apenas do is destes frequentam ou frequentaram
o 2. o ciclo do ensino bdsico, ou seja o antigo ciclo preparat6rio. Um deles, uma
menina de 14 anos abandonou a escola e o outro ji·equenta o 5. 0 ano.

Escoluriza~ao

2.:'
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Os nfveis de frequencia da escola situam-se, sobretudo na I. a fase do I. 0 ciclo
do ensino bdsico (32 %). Ntio e visfvel, mas sabemos que destas 24 crianfas que frequentam o I. 0 ciclo do E.B., cerea de 70% ultrapassaram a idade normal de frequencia do seu ano, o que traduz o baixo nfvel de sucesso na aprendizagem. Da
mesma forma e elevadfssimo o mlmero de faltas registadas no ultimo ano lectivo.
Contudo, e acreditamos que por influencia do trabalho que fizemos com eles, no
presente ano lectivo apenas dois alunos destes 24 ultrapassaram um mlmero de tres
faltas o que representa um baixfssimo nfvel de abstencionismo mesmo para os alunos ntio ciganos.
Ntio deixa tambem de ser relevante o facto de nenhuma crianrafrequentar ojardim de infancia ou a pre-primdria. Se atendermos ao que jd foi explicado aqui
sabre a educaf·ao das crianfctS ciganas, este facto pode considerar-se irrelevante.
Vejamos agora o que se passa relativamente aescolarizafdo dos pais.

Esco.laridade dos pai<:;
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Mais de metade dos pais (52%) ndo sabe ler nem escrever ou apenas assina o
seu nome (normalmente apenas o primeiro).
Apenas 1 dos 29 pais destas crian9as atingiu o ciclo preparat6rio. 10% ficaram-se pelo segundo ano da escolaridade bdsica e 35%, ou seja 10 pais, conclufram
este grau de ensino.

Subsisterlcia economica
Falar de rendimento econ6mico nestas famflias, seguindo os padroes a que
estamos habituados pode tornar-se caricato. No total das I7 famflias aqui residenlnren·en('!io Social, 17118. / 998
Ill / Cl I'CII\ · IIV.JV(..Itll 1 11 1 111, 1 77 lJ

Multiculturalidade e

educa~ao

para a cidadania

93

tes, apenas uma tem rendimentos considerados razodveis para os padriJes de vida
da sociedade portuguesa em geral. Todas as outras famflias vivem cam fracas
recursos ou em carencia total vivendo das esmolas que pedem ou do apoio da
comunidade cigana.
Mesmo nas famflias que afirmam subsistir com recursos pr6prios, verificamos
que de facto isso s6 se passa durante uma parte do ano. Sao sobretudo feirantes
modestos que, durante alguns perfodos no inverno nao conseguem realizar proventos sujlcientes, recorrendo nessa altura aesmola. Alguns trabalham ainda ocasionalmente nas obras de constru(:Cio civil.

SITUA(:AO ECON6MICA

Careucin Total
29%

Reudimentos
lll'Oprios
53%

Depended•
familial'CS
18%

Assim, cerea de metade (47%) vive em situa(:Cio de carencia total ou de total
dependencia de esmolas e de familiares. Este numero e preocupante e, se nao se
conseguirem formas adequadas de angaria~·c7o de rendimentos pr6prios, tornara
muito diffcil a resolu(:iJO dos problemas quotidianos conw a alimenta<;ao diaria e
as eventuais despesas com uma habita<;ao condigna tais coma a renda e os consumos de agua e electricidade.

Situafiio profissional
Da andlise da situa<;ao profissional dos pais podemos concluir que um mlmero
elevado esta desempregado. Note-se que consideramos aqui o pai ea mae e que sao
muito raras as mulheres ciganas que trabalham fora.
lmen•e11plo Social, 17118. 1998
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Havera que considerar ainda que parte deles fazem pequenos trabalhos de ocasiiio e que algumas mulheres se ocupam com pequenas vendas de porta a porta.
Assim, sera diffcil, atraves da analise das infonnaroes prestadas pelos pr6prios,
fazer uma analise correcta dos que estiio empregados e dos que niio estao. Diferem
os seus conceitos dos nossos sabre emprego e diferem tambem os conceitos de
necessidade de trahalhar e de conquistar um saldrio certo. Apenas um estudo
sociol6gico mais completo cam uma previa analise e definirclo mais completa destes conceitos, poderia chegar a resultados mais precisos.

Situa~o

profissional dos pais

dcscmpregado
38%
Vcndas
53%
constl~

ch·il

3%

Fiquemo-nos, par isso, pela leitura directa do grfifico, ohtido a partir das declararoes que cada um nos fez. Assim, 38% consideram-se desempregados, enquanto
que apenas 3%, ou seja wn caso, se considera a trabalhcu; na construrrw civil. 53%
diz ocupar-se cam vendas, distanciando-se aqui do conceito de estarem empregados. Coma ja vimos anteriormente, as vendas e actividade feirante silo consideradas uma actividade tradicional, sem as ohrigaroes de um emprego.
Quanta aosfilhos, maiores de 16 anos, a situarao niio e muito diferente, a permitir perceber que os costumes dos pais continuam a passar para os filhos sem
grandes alteraroes, como e caracterfstico de uma sociedade fechada e conservadora. Assim, dos 14 }ovens nestas condiroes, um trabalha na construrao, 4 nas vendas e os restantes 9 estiio sem qualquer ocuparao.
lnterrenpio Social, 17/18, 1998
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E, sobretudo perante estes casos, que mais se nos afigura necessaria inverter
esta tendencia se queremos proporcionar
por todos.

condi~oes

de

socializa~Cio

bem aceites

SITUA<;:,\0 PROPISSIONAL DOS FILHOS
MAIORES DE 16 Al'IIOS
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7'Y,,
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oo,.},

Em conclusao, parece-nos estarmos perante uma situav7o em que urge intervir;
quer no dominio da habita~Cio, quer no domlnio da escolarizardo e da fonna~do
profissional, quer ainda no dornfnio da saude. NCio esquer;amos que existem famflias muito numerosas, (sete dessas famflias tem mais de 4 filhos), problema que e
agravado pela baixa media etdria dos pais, que fa z prever o contfnuo acrescimo do
numero de fllhos de ssas .famflias.
Depois do levantamento cuidado dos aspectos demograficos e sociais da populayao que pretendemos trabalhar, e necessaria conhecer o mais exaustivamente possfvel todas as caracterfsticas da sua cultura e da sua organiza9ao social. Sobrell!do
no que concerne as suas diferen9as, ha que investir especial cuidado. Silo essas diferen9as que caracterizam e identificam essa comunidade, e a sua ignorancia pode trazer ao agente de interven9ao social dificuldades acrescidas na planifica9ao do seu
trabalho.
0 tempo de recolha de todo este manancial de informa9ao deve ser, a meu ver,
aproveitado para adquirir a confian9a da popula9ao. Ha que pensar que os meclos cla
integra9ao sentidos pela comunidade de acolhimento, como j(l disse, existem tambem, embora por outros motivos pela comunidade exclufda.
Por norma, as hist6rias desta exclusao vem de tempos antigos, e esses ten1pos
ensinaram-nos que, do exterior, vem normalmente atitucles de persegui9ao dolorosas, que originam receios e atitudes de precau9ao sobre o que vem do exterior.

Aclelino de Jesus Antunes

96

0 agente de intervendio social cleve ter sempre presente que estes receios sao
fundamentados e nao pe1:mitem atitudes de pena ou de falsos moralismos que eles
ja iclentificaram ha muito tempo.

A accita~ao das diferenc;as
Nao efaci l, para o agente, aceitar os aspectos culturais dos outros povos, sobretuclo aqueles que mais os c<:u·acterizam. Especialmente aos que nunca experimentaram este tipo de trabalho, e recomendavel que tomem em consiclera~ao que os projectos de interven~ao junto de popula~oes exclufdas nao devem pautar-se pela
obrigatorieclacle de mudan~as, mas apenas pela necessidacle de criar condi~oes facilitadoras de mudan~a. E um trabalho moroso e delicaclo, ja que a pretensao de
muclar Mbitos seculares pode originar contlitos de interesses que antagonizan1 o
agente e as populav5es que serve.
Assim, importa em primeiro lugar um trabalho sobre si proprio no sentido cla
compreensao e aceitavao das diferen~as, que criara uma maior proximidade entre as
duas partes e tll11 trabalho menos angustiante para o proprio tecnico. Fican1 tambem
facilitada uma maior convic~ao do trabalho do tecnico, tao necessaria para as ac~oes
que necessariamenle tera que empreender tambem com as pessoas que constituem
a comunidade de acolhimento.
Ha que pensar que a cxclusao social se faz com a rejciyao de duas comunidades
e que qualquer ac~ao tendente a anula-la tem que ser desenvolvida nos dois sentidos. Ora, so uma forte convic~ao pessoal pode ~judar a suplantar os obst;;kulos que
se vao certamente levantar dos do is lados. E essa convic~ao pessoal s6 pode ser conseguida se nao existirem atitudcs de julgamento e partir da analise criteriosa das
razoes dos dois lados que se excluem.
A nao ser assim, qualquer ac~ao revestiria os aspectos e razoes cla comunidade
etnico-cultural a que o tecnico pertcnce. Tratar-se-ia entao de um mero trabalho de
domestica~ao e nao de inclusao social.
0 cigano, o negro, o oriental, etc., nao tem que dcixar de o ser apos o trabalho
de inser~ao. 0 que se pretencle ea inclusao de uns na vicla activa e social dos outros
sem perda da sua iclenticlade cultural. Urn cidadao orgulhoso cla sua cultuara de origem mas detentor dos direitos e respeitador clas le is cla comunidacle de acolhimento,
sentindo que, tambem ele pocle dar tun contributo para o progresso de ambos os
povos.

Finalizado o trabalho de pesquisa sob re a comunidade cigana, foi-nos poss{vel
angariar credibilidade e confian~a. Aque/e pedido de autorizarao para trabalhar
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com os seus filhos, caiu bem. Nunca ninguern lhes tinha pedido autoriza,·ao para
coisa nenhuma, confessaram-me mais tarde. Contararn-me dos seus receios sabre a
ida aescola dos seus filhos, sobretudo das filhas. Aprendi com eles a importclncia
da virgindade nas meninas e do pe1petuar da vida cigana, atraves dos filhos rapazes. No fundo, um e outro facto revestiam caracterfsticas de sobrevivencia da rafa
e da cultura. Aprendi o valor que e dado cl aprendizagem das tar~f'as domesticas
pelas filhas mais velhas e aprendi outras coisas que de alguma forma chocmn eo m
os meus valores culturais. Mas aprendi, sobretudo, a necessidade de respeitar esses
valores, e pude prometer-lhes entc1o que se o autorizassem eu trabalharia com os
seus filhos e que enquanto estivessem comigo nada de mal lhes sucederia, e que
sempre que fosse necessaria lhes pediria conselho ou pennissao. E cumpri. A parfir da{ foi not6rio o respeito que tiveram por esse trabalho efoi presente o interesse
que lhe dedicaram.
Depois, continuei diariamente a comparecer aos encontros cmn eles. Man{festavam o desejo de aprende1: Mas nao na escola. Ali e comigo.
Com a ajuda de uma colega, tam.bem ela voluntaria, trabalhamos as questoes
da auto-estima, da higiene pessoal e das relafi5es eom os outros. Depois foi tempo
de pensar que havia necessidade de se definir um pr(~jecto de trabalho.
Os primeiros objectivos eram simples: Motiva-los para a frequencia escolar e
fazer tombar os indices de mendicidade e de pequenos.furtos.
0 veriio ia ser longo e di{fcil, mas valia a pena apostar .forte neste trabalho.

Pedagogia dos interesses
De entre todas as leis universais, que regem a actividacle humana, existe uma de
relevante importancia: a Lei do Interesse. Na educayao e, mais concretamente, no
ensino, esta lei nao pode ser ignorada ja que, para ser interessante, a aprendizagem
tern que satisfazer um desejo e, para isso, o ensino tern que ser objectivo e valer pela
satisfagao desse desejo.
Ora, corno o interesse de cada aluno e diferente do de outros alunos, isto poclcria irnplicar um ensino individualizado, o que nao e verdade. Para satisfazer o interesse de todos e suficiente que o ensino nao seja massificante, nem cerceie a iniciativa individual de cada um. 0 aluno encarregar-se-a depois de individualizar a sua
aprendizagem, danclo relevo aos temas que mais satisfazem o seu interesse. Contudo, ha que admiti-lo, ha conteudos de base que tem que ser dados e aprendidos
por toclos. Ena abordagem destes conteudos que o professor deve usar a sua maior
criatividade para os tornar interessantes aos olhos de todos, usando, se necessario,
metodologias que materializem e concretizem essas materias.
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A inclividualiza~ao, assim contida dentro de limites possfveis, suscita a motiva~ao do aluno, embora exija do professor uma personifica~ao do assunto relativamente a cada um. Os exemplos fornecidos clevem ser familiares ao aluno, que o
farao entender descle logo a utilidacle pratica da aprenclizagem. A educa~ao e, no
caso especffico, o ensino nao se podem concretizar no abstracto, nem no vazio.
Devem responder as necessidades concretas do a! uno e as grancles quest5es que sao
colocadas pelo seu proprio crescimento, pela sociedade, pela vida e pelo seu universo de interesses.
Esta base de trabalho fundamentada em interesses diversos, longe de criar conflitos e de complicar o ensino das materias, torna-as mais divertidas e interessantes,
permite ao aluno trabalhar e cornpreender que as pessoas sao diferentes. Mas nem
por isso esse facto privilegia uns em fun~ao dos outros, ao contn\rio, serve para
complementar a vivencia de cacla um no seio da comunidade.
A complementaridade dos interesses em presen~a numa turma servira ao professor para desenvolver as materias e os conteuclos, com base num trabalho de
grupo, com objectivos comuns, masque torna obrigatoria a divisao de tarefas. Nurn
grupo, devidamente organizado perante uma dacla tarefa ou objectivo, cada elemento toma consciencia da sua iclenticlacle perante os outros elementos, levando a
uma certa competi9ao, mas tambem aconstata9ao da diversidade de papeis assumidos, fazendo laboratorio da vicla quoticliana. Neste jogo competitivo desenvolvem-se necessariamente os interesses individuais e sem colectivismos. Eno individual
dentro do grupo que se constroi o sistema de valores de cada um em compara~ao
com os outros. Nao nos esque~amos, contudo, que o trabalho individual e, igualmente, importante e serve a cada um para, em isolamento, viver a pnitica intelectual
e fundamentar o seu sistema de valores.
Na optica cla filosofia do Prof. Agostinho da Silva o ser humano nao foi concebido para respeitar leis e regras sociais, nem mesmo genericamente para obedecer.
Nesta optica, nao sera nunca capaz de sentir prazer se nao participar no processo da
sua propria vivencia e se nao usar a sua autonomia na decisao dos seus actos. Utopicamente esta teoria levaria ao caos social ou, entao, implicaria a existencia cla
sociedade ideal tao perfeita que nao seria necessaria estabelecer regras de conduta.
Outros autores, contudo, clesenvolvem teorias que apontam para a necessidade
de, desde muito cedo, se incutir o respeito por condutas socialmente aceites.
Importa aqui tentar ressalvm este conceito de "regras socialmente aceites", ja
que nao existe um padrao definido clestas condutas que estao, afinal, relacionadas
com os costumes e tradi~5es de cada povo ou cada comunidade. Acrian~a, para
uma correcta aprendizagem, nao devem ser postos em confronto os conceitos comportamentais do educador com os que ela aprencleu no seio da famflia. E se estes
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forem incorrectos, a crimwa pode sempre ser Jevada a verificar, ela propria, a utilidade de alterar os seus comportamentos.
Neste contexto nao pode ser ignorada a aprendizagem da crian~a no seu meio
natural e nos seus grupos de perten~a. Longe de constitufrem for~as opositoras no
processo de aprendizagem, estes grupos devem ser tomados como preciosos auxiliares na aprendizagem das regras e condutas sociais. Ha, sobretudo, que ter em
conta a grande influencia exercida sobre a crian~a pela sua famflia naturale pelo seu
grupo de iguais. Este ultimo, nonnalmente, constitufdo em bando nao tem a influencia negativa que vulgannente se !he atribui. Pelo contrario, ele e um meio privilegiado de aprendizagem que pode e deve ser aproveitado por todos quantos participam no processo educativo.
Tudo isto em que acabamos de reflectir serve-nos para deduzir da necessidacle
da crian~a usufruir deste meio interactivo escola/famflia sem interrup~oes, sempre
dinamizado com base nos seus pr6prios interesses pelas materias aprendiclas e pela
sua vivencia no meio de iguais.
Desde logo, os programas escolares, sobretudo nos primeiros anos do ensino
basico, parecem esquecer-se desta Lei do Interesse. Os temas sao tratados de uma
forma igual quer se trate de uma turma apenas com elementos de uma etnia ou de
varias etnias e culturas. Apesar da Iegisla~ao vigente e das recomenda~oes do Conselho da Europa sobre a necessidade de desenvolver uma iniciativa global e estrutural que contribua para veneer os principais obstaculos que entravam o acesso a
escola de crian~as ciganas e viajantes, nomeadamente favorecer iniciativas inova··
doras, e criar condi~oes nas escolas para acolherem estas crian9as e ainda apoiar os
professores, alunos e pais, clevendo viabilizar quanto possivel, a forma~ao eo recrutamento de docentes provenientes dessas culturas, a verclade e que, no nosso pafs,
pouco mais se avan9ou do que legitimar esse direito atraves cla lei.
Em minha opiniao seria bom que as estruturas escolares se preocupassem em
desenvolver estrategias que viabilizem ac~oes tendentes aaplica~ao de peclagogias
motivacionais.

A escola, receptora dos "filhos da Na~ao"
A !uta que a escola trava hoje para manter o seu predomfnio na difusao do
conhecimento cientifico, euma !uta desigual e quase perdida. De facto, as sucessivas apostas das equipas governamentais nos ultimos anos, continuam a ser clireccionadas para a reorganiza~ao de programas curriculares e de cm·gas horarias. Em
minha opiniao essa e uma batalha contra os "moinhos de vento" ou, numa linguagem mais precisa, contra os meios de informa9ao multimedia que rivalizam com os
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velhos sistemas de li~oes escohisticas, quase sempre consideradas pelos alunos
ma9udas e sem utilidade.
Nos tempos que con·em, qualquer CD-ROM ao pre~o inferior as despesas de
manuten9ao do aluno durante uma semana de aulas, consegue transmitir mais informa~ao cientffica e de forma mais interessante para o aluno, do que a materia que o
professor de qualquer clisciplina pocle transmitir durante um ano lectivo. Ora, por
norma, e nunca pondo em causa a capacidade e competencia dos professores, as
escolas nao tem recurso a metodologias e equipamentos que tornem as li~oes mais
atractivas para o aluno dos tempos modernos, habituados como estao ao uso e abuso
das novas tecnologias audio-visuais.
Assim, batalhar pela constru~ao de um novo sistema de educa9ao a partir da
idealiza9ao de novos curriculuns cientfficos e de uma mais adequada carga honlria.
parece-me no mfnimo, uma !uta desacreditada a partida.
A utiliza9ao sistematica clas novas tecnologias utilizadas entre as difercntes
areas curriculares de forma simbi6tica e nao compartimentada, parece-me suficiente
para a adeqL1a9ao dos curriculuns, reservando-se acriativiclade dos agentes de educa9ao outras areas no domfnio da forma9ao integral para a cidadania que os cdrom's
nao podem fornecer. Em resumo, aos professores, terao que ser, cada vez mais, a
cometidas tarefas de educa9ao nao formal e menos a transmissao do conhecimento
cientffico, sobretudo no que concerne ao conhecimento cientffico especializado.
A simples forma9ao academica do professor, ultrapassada no tempo pelo ritmo
da evolu9ao do conhecimento cientffico, deveria, em minha opiniao passar pela
reformula9ao dos seus pr6prios currfculos que deveriam incidir mais nas psicopedagogias e pedagogias comp01tamentais e motivacionais.
A escola, poderia assim, ser mais urn vefculo de transmissao de cultura, pondo
em confronto as diferentes realidades culturais em evidencia em qualquer escola
dos nossos tempos, promovendo o seu conhecimento e aceita9ao e buscando nestas
diferen~as a complementaridade da forma9ao de cada um para a cidadania.
Digamos que e possfvel reduzir a metade o tempo de transmissao do conhecimento cientffico, com recurso as novas metodologias de informa9ao e comunica9ao,
restanclo as escolas muito mais tempo para trabalharem a forma~ao integral do
aluno, sobretudo nas areas que esses meios dificilmente conseguirao cobrir: As
areas voltadas para as rela9oes humanas e forma9ao cfvica.
Voltacla assim, para a forma~ao integral do aluno, a escola pode cumprir um
importante papel na percep9ao das diferen~as culturais entre todos os grupos e na
necessidade de assumir essas diferen9as como complementares da forma~ao cultural de cada urn deles. Fazer entender que essas diferen9as servem para garantir a
identidade de cada grupo ou povo e nao para o aviltar perante os outros.
blle/WIIf<i O Social,
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Esta sim, e uma batalha que urge travar ao nivel da educa9ao, com a consciencia de que o tempo ja e escasso para veneer os conceitos de racismo e xenofobia
que, admita-se ou nao, a realidade nos mostra existir em quase todas as escolas
como receptoras que sao dos filhos de toda a sociedade. Essa sim, euma batalha que
nao podemos arriscar-nos a perder.
0 Vertlo dera lugar ao Outono. Os encontros didrios con1 o grupo de crian~as,
cada vez maior, sucediam-se diariwnente. Nao havia atrasos. Se /1{tO chegdvamos
no minuto certo, irfamos encontr£1-los na porta do sen1i(O anossa espera. Era.for~oso repensarmos todo o trabalho. lrnpunha-se encontrar forma.\· articuladas de
intervir com outros agentes.
0 tapete de relva continuava a assistir a hisr6rias, liroes, jogos diddcticos,
.. .afectos e sonhos. Mas o radar do Solnclo perdoa. Depressa chegaram. as primeiras chuvas e a verificarclo da necessidade de encontrar abrigos.
Dejinitivamente, era preciso construir um projecto mais solido, institucionaliza-lo, criar parcerias. Sozinhos nao chegarfanws a /ado algum. Como diz a proverbio cigano, "ntlo posso medir o mundo pelo passo do meu burro ".
No inicio, este projecto nasce com o trabalho voluntdrio de wn recnico de Reinserrao, apenas com a intenrao de trabalhar com crianras ciganas que tnendigavarn
nas ruas de Alcobara. Esse trabalho tinha como objectivo ditninuir os indices de
mendicidade e pequenos furtos e criar motivaroes para afrequencia escolar daquelas crianras de etnia cigana que, habitualmente apenas iam cl escola nas duas ou
tres primeiras semanas de aulas. Este trabalho foi feito nos jardins Jnlblicos sem
apoio institucional.
Contudo, o desenvolver da actividade mostrou-nos que o projecto se agigantara
e que nclo era possfvellimitci-lo aos ol~jectivos iniciais.
Assim, nasce o projecto "Fenix" com tres varidveis.fundamentais a designar:

Sub-p rograma Clube de Prevenrdo
Sub-programa Realojamento e apoio ilsfamfli.as
Sub-prograrna de Formar;ao Projzssional

Sub-programa Clube de Prevenfiio
Adaptarclo de um autocarro a esparo hidico-pedag6gico
Desenvolvimento do trabalho de rua jd iniciado
0 projecto Fenix pretende serum clube de preven~tlo cujos objectivos sao aprevenrclo dos comportamentos de desvio e muito precisamente combater a mendicidade in.fantil e o absentismo escolar em simultaneo.
'""'n'<<~~{"ifl Social,
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Ap6s um primeiro tempo de trabalho voluntario e sem suporte institucional joi
necessaria encontrar parcerias para o seu desenvolvimento.
A As.~ociar;Cio Integrar em parceria com o Instituto de Reinser~Cio Social, promotores deste projecto, pretendem assim trabalhar em meio livre com a populaf·Cio
etciria dos 5 aos 12 anos numa primeira fase, e nwna segunda jase trabalhar com
a gama etciria dos 13 aos 18 anos de idade.
Trata-se de um projecto pioneiro no nosso pal.~ que se baseia na ideia de trabalhar os problemas no seio da cornunidade que os cria e jacilita. Pressupoe-se assim
que trabalhar na comunidade exige a participa~clo da propria comunidade.
Assim, os promotores do projecto pretendem manter o projecto em funcionamento durante todo o ano, com recur.1·o a um.a rede de voluntariado e ao apoio tecnico da Equipa do lnstituto de ReinsetFIO Social e apoio pedag6gico da Delegaf·Cio
Escolar at raves do destacamento de uma eduCCLdora de inftincia ..
Como base deste pr(~jecto, pretendia-se abrir um e.1pa~o dentm da area urbana
de Alcobar;a, que permitisse um.facil acesso da pop1tlaf·ao que se pretende trabalhar: Nesta perspectiva, encontmu como solur;c7o a instalaf·Cio de wn autocarro da
Carris (sem motor), jd adquirido pelo IRS, e que seria interionnente adaptado aos
o~jectivos pretendidos pelo projecto.

Objectivos
Este projecto, numa primeira jase, pretende trabalhar a popula~Cio contida na
faixa etaria dos 6 aos 12 mws, inserindo neste grupo as crianr;as em acompanhamento pela Equipa do Cfrculo Judicial de Alcobara do lnstituto de Reinser~Cio
Social. 0 trabalho nesta fase compreendera um conjunto de actividades hidico-pedag6gicas dirigidas para o~jectivos de prevenf·clo dos comportamentos de desvia. Estas actividades serao executadas diariamente com recurso a uma rede de
voluntariado e pretendern traballwr os seguintes conte~idos:
As rela~{Jes socials, 0 desempenho dos papeis sociais, A solidariedade, A autodisciplina, A cidadcmia e a Criatividade
Paralelamente, ojerece-se um apoio aactividade escolar das crian~as, numa
perspectiva da substituir;Cio do apoio familiar que nao existe.
Com esta primeira jase pretende-se conseguir uma maior e melhor perceprao
dos direitos e deveres enquanto cidadc7o e uma melhor inser~Cio social e escolar das
crianras que, pelos seus hclbitos comportamentais constituem uma grande
preocupa~Cio desta cidade.
Numa segunda jase, pretende-se trabalhar a camada adolescente compreendida
entre os 13 e 18 anos, cam igual preocupar;Cio de prevenr;Cio dos comportamentos.
lnten•enrao Social, I i/18, 1998
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Tambem nesta fase se pretende integrar os adolescentes e }ovens acompanhados
pela Equipa do Cfrculo Judicial de Alcobar;a do Instituto de Reinserr;ao Social.

Justificaflio do projecto
A opr;ao de uti/izar;ao deste autocarro para um trabalho de intervenr;c7o comunitaria, nomeadamente a prevenr;ao dos comportamentos de crian~·as e }ovens, e
justificada pela disponibilidade deste meio, que e facultado pelo IRS, e pelo facto
de poder ser transfonnado mun espar;o de encontro com caracte rf.~ticas sempre
procuradas por estas gamas etcirias, como por exemplo, wn e::,]Ja~·o de avenrura, um
espar;o aberto e informal e ainda um espar;o onde se privilegie a relar;ao entre
iguais e adultos.
Pensamos assim, ter encontrado o espar;o ideal para este tipo de rraba/ho.

Envolvimento comunitario
Este projecto necessita, naturalmente da participar;ao da comunidade.
Desde logo tornava-se imprescindfvel a participa~·ao na Cdmara Municipal de
Alcobar;a, a quem foi solicitada a cec!encia de wn espar;o para colocar;ao do autocarro, bem assim como a necessaria ligar;cio as recles Jnlblicas de dgua, electricidade e esgotos. A participaf·clo dos outros servir;os p~iblicos ligados a esta problemcitica tais como a Smide, Ensino, Seguranr;a Social, Emprego e .forma(:clo
pro.fissional e de organiza~·oes privadas de solidariedade social, serclo o~jecto dos
projectos de cada acr;cio. Com algumas destas entidades jci existem contactos.
A sensibilidade e empenhamento de a/guns, como a Delega~clo Escolar e CAE do
Ribatejo e Oeste e do Instituto Portugue.1· da Juventude, jlcou registada. Outros
contactos seriam feitos.
Na fase actual do projecto sao jci parceiros A delegaf·clo Escolar de Alcobara,
A Associar;ao Integrar (IPSS) eo lnstituto de Reinserr;ao Social ea Camara Municipal de Alcobara. tendo sido obtida tambem a colabora~cio do Instiluto Portugues
da Juventude eo do G011erno Civil do Distrito de Leiria.

Necessidade de Formafiio
Naturalmente que para a execur;ao deste projecto, sobretudo no que respeita ao
primeiro dos tres sub-programas, necessitamos de adquirir wn conhecimento tao
lmemnriiQ. Social. 17118, /998
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profunda quanta possivel, dos usos e costumes da comunidade cigana. Mas isso
seria insujiciente se, como querfamos, avan~dssemos para outras fonnas de interven~ao. Durante aqueles meses tfnhamos trabalhado nas motiva~oes para a frequencia escolar e antes de come~·armos o ano importava garantir a vontade das
crian~as de irem aescola, mas tambim a vontade da escola de conhecer melhor os
seus hribitos para melhorfornecer as re.1postas educativas. Foi assim que idealizamos convidar os professores do 1. o ciclo do Ensino Bdsico a participar connosco
numa ac~Cio de reflexao sobre educa~ao pluricultural. Durante dois dias decorreu
este Semindrio em que as trocas de saberes e experiencias contribuiram decisivamente para um acolhimento mais adequado das crian~as de etnia cigana.
E veio o primeiro dia de aulas e com ele afugentaram-se os receios residuais das
crian~as. Afinal a escola podia ser uma coisa interessante. 0 papel educativo coube
aos professores. E n6s tivemos a satisfa~ao de perceber como eles bem souberam
fazer o seu trabalho, com resultados na frequencia e aproveitamento que ultrapassaram lcugarnente as nossas expectativas.
No final desse ano escolw; das 25 crian~as ciganas inscritas, apenas duas
abandonaram a escola, sendo que uma delas a retomou mais tarde e a outra se deslocou para fora de Alcobafa, registando-se wna media de 6,6 faltas por aluno e um
aproveitamento que rondou os 80%. Durante todo esse ano 22 crian9as foram
acompanhadas em horeirio p6s-escolar no clube de preven~Cio.
Afinal o sonho epossfvel.

Equacionar o problema global
Trabalhar problematicas de grupos etnicos minoritarios em situa~ao de exclusao
social implica, como ja foi dito, a necessiclade de se trabalhar corn toda a comunidade exclufda e tambem com a de acolhimento. Nao e possfvel sectorizar os problemas e trabalha-los individualmente. De facto questoes como o abandono escolar
precoce, a mendicidade o desemprego, a carencia econ6mica, a marginalidade
etc ... , nao constituem problemas isolados. Eles sao, em minha opiniao e conjuntamente fen6menos que derivam cla propria exclusao e do clesenraizamento da comunidade.
Aprendi que e necessaria equacionar o problema cla exclusao como urn fen6meno global que envolve variaveis diferenciaclas, masque tem que ser trabalhadas
no seu conjunto. Naturalmente que este trabalho envolvera necessariamente a
comuniclade e nao pode ser efectuado asua revelia. Ora, e neste domfnio que se
apresenta mais complexo. Levar as pessoas, colectivamente, a pensarem o seu
futuro e as formas de integra~ao que !he sejam menos aviltantes, e tarefa que nao
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pode ser programada no tempo, obrigando ao respeito pelos ritmos dessa comunidade e por um trabalho de motivayao para a resoluyao dos seus problemas.
Do !ado da comunidade de acolhimento, tambem nao etarefa facil. Nenhum servivo ou organismo pode pretender resolver sozinha os problemas de exclusao social,
ja que ele envolve variaveis muito especfficas: Saude, trabalho, justiya, educayao,
habitayao, etc .. Entende-se por isso fundamental uma articula9ao tao perfeita quanto
possfvel entre os diferentes organismos, o que nem sempre se mostra tarefa facil,
nem rapida.
Relativamente acomunidade exclufda, pm·ece-me importante trabalha-Ia no seu
todo de forma globalizante envolvendo todas as variaveis do problema. Nao me
parece possfvel trabalhar no domfnio cla educa9ao das crian9as sem trabalhar o seu
envolvimento e condiy5es familiares e sociais e isso passa pelas condi96es habitacionais, pelo emprego, pela saude, pelas condiy5es econ6micas, etc..
Estas variaveis nao estao isoladas pm·que umas sao determinantes clas outras.
Naturalmente que a sua especificiclacle obriga ao envolvimento de organismos e instituiy5es especializadas em cada uma delas. Se as variaveis nao podem ser trabalhaclas isoladamente e se nenhum organismo pode trabalha-las a toclas em simultaneo, entao s6 resta a soluyao de todos eles trabalharem de forma simultanea e
coordenacla.
A soluyao estara certamente na constituiyao de parcerias. Com elas pode ser
feito um trabalho envolvente e globalizante sem percla da autonomia de cada uma e
sem que cada uma deixe de cumprir os seus objectives.
Estava conseguida a frequencia escolar destas crian9as. Mas importava lambrim, garantir a sua continuidade. Jsso passava certamente por elirninar todos os

motivos de rejeif;lio entre os seus iguais. Se as crian9as de um e outro !ado nlio se
sentissem bem juntas, dificilmente conseguirfamos a sua integra9clo social.
Uma das questoes apontadas pelos seus iguais para nlio brincarem cmn os
ciganos era o seu cheiro, disseram-nos. Ora, era sabido, as condi9oes de higiene
a que estas estavam sujeitas, nlio favoreciam a solufciO desta questclo. Na bairro,
para 19 famflias se sen1irem existia apenas uma torneira. Sem instala98es sanitarias nem condif;oes para usufrufrem de dgua quente e, ainda por cima com necessarios racionamentOS de agua, a resolUfliO desta questclo tornava-Se dijfcif.
A direcfciO da escola, com o apoio da Camara Municipal, procedeu a obras de
transformafliO nas suas instalaroes sanitdrias que permitissem o banho das crian9as que o quisessemfazer. Este facto veio ajudar. Mas a solurclo d~finitiva passard
necessariamente pelo realojamento em casas com condiroes de habitabilidade
dignificantes.
flllen•enpio Social,
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Eevidente que uma solu~ao de realojamento nao pode deixar de passar pelo executivo camarario, nem seria inten(:Cio deste projecto promove-la. Contudo, a prepara~ao destas popula~oes para uma nova vivencia social e uma nova urbanidade pode
e deve contar eom o apoio de todos os servi(:OS. Neste sentido um "acordo "foi feito
entre dais parceiros deste projecto: A Cftmara Municipal e o lnstituto de Reinser(·c7o
Social. Basicamente este acordo consistia 1w procura de soluroes praticas de realojamento que melhorassem as condi~oes de vida das popularoes ciganas de Alcoba('CL
e que seria tentada pela Camara e, por outro lado a procura de formas de elimina~c7o da exclusao a que estavam votadas, por parte do lnstituto.
Neste sentido, procurou a equipa estudar tipologias de habitarao que favorecessem os costumes destas popula~oes e submeteu-a a apreciarc7o da Camara
Municipal. Estas soluroes foram encontradas em contacto com as popularoes e os
seus anseios.
De imediato a Cftnwra Municipal procurou iniciar as negociaroes com o lnstituto Nacional de Habita~·ao.
Ao Instituto de Reinser(·do coube, des de logo, preparar as familia.\· para condi-·
('Des de habitabilidade a que n{io estcio habituadas. Nomeadamente a relarc7o entre
vizinhos.
Comef·ou aqui a sensibi/iza~tio para as vivencias entre culturas diferentes.
Outros 3 problemas urgia resolver:
• Para uma completa inser('clO das crianf'as era necessaria sensibilizar os pais
para a ji·equencia escolar dos filhos. Alguns aspectos da sua cultura eram
forte apoio ao absentismo
• A mais di.ffcil tarefa seria a de ensinar a gerir os proventos obtidos. Mas gerir
0 nada ou 0 incerto emuito diffcil
• Se foi poss(vel fazer tombar os indices de mendicidade das crian~as, to mouse not6rio que era preciso tambem que os pais abandonassem esses hdbitos.

A solufiio podia estar na formafiio profissional
• habitos diferentes e aprendizagem de outra cultura,
• um or~amento men.sal poss{vel de aprender a gerir,
• uma qualijica~c7o para a sobrevivencia

Objectivo:
Fornecer instrumentos de sobrevivencia,
familiar
----·.. -

-·-
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valoriza~c7o

pessoal e autonomia
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Metodologia:
Fornuu;ao inicial coma elemento motivador
Selecrao de areas de formarcio adequadas a cultura e tradiroes ciganas
Curriculuns de formariio que pennitam desenvolver actividades aut6nomas
e a aprendizagem de fabrico de produtos de fcicil comercializarc7o

Faseamento do sub-programa de fornuu;iio profissional:
inicial preparat6ria para a cria~·ao de hdbitos de estudo
e de trabalho
1998- Formarao profissional nas areas da cestaria, carpintaria e costura
1999- Jnserrao !aboral, auxflio cl criarao de micm-empresas
1997 -

Forma~'Cio

Formarclo na area da gestao e cornercializa(:tw dos produtos. Auxflio 110 cria~'ao de esparos laborais

Educar para a cidadania
No fundo, todo o processo se resume a isso: Educar para a cidadania.
Mas importa retomar a ideia de que nao pode ser um mero processo de clomesticayao. Eum processo de interacyao cultural entre duas culturas que exige a participayao de ambas as comunidades.
Os t6picos que consigo relembrar para esta interacyao e que conslitufram na
minha experiencia profissional verdadeiras normas orientacloras, sao as seguintes:
• Basear o processo na norma da responsabilidacle social
• P6r em evidencia as multiplas variaveis em presen9a
• Reactivar novos/velhos espayos de socializayi'io criar uma estrutura de
Iigayao/facilitayao que de corpo ao clialogo interinstitucional necessaria
• Facilitar uma ambiencia de reabilitayao da auto-estima e que reimplante a
relayao afectiva como DIREITO FUNDAMENTAL
• Criar uma "escola" criativa que seja despoletadora da discussao e aprendizagem dos direitos, deveres e cliferenyas culturais das varias for9as em
presen~a. Uma escola centracla nas rela9oes sociais.
Preparar cidadaos desejosos
e capazes de parti.cipar na vida cfvica,
de tomar a seu lugar na gestao da cidade...

Pisani,
Hommes et Citoyens
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0 projecto que se mostrou soji·eu algumas altercu;oes quer ao nfvel das metodologias quer ao nfvel dos resultados obtidos, considerando a data de 31 de Mar~o
de 1998: Encontram-se matriculadas 25 crian~as de etnia cigana no 1. 0 ciclo do
ensino bclsico e duas no 2. ° Ciclo. Mantem-se em frequencia regular e o aproveitamento situa-se na on/ern dos 79%
Na Forma~iio profissional 30 pais destas crian~as continuam em forma~iio.
Para alem das respectivas artes aprendem tambem Lingua Portuguesa, aritmetica
aplicada e Factos sobre o mundo actual. Em face disto verifica-se que todos jd
sabem assinar (a primeira folha de panto era quase toda assinada cam impressiio
digital), cerea de 60% jd leem e fa zem cantas. Tres fizeram provas do 1. 0 ciclo no
ensino recorrente co1n aproveitamento. Seis esttio a tirar a carta de condu~ao.
Ao nfvel do sub-programa de realojamento, trabalhamos coma C.M. de Alcoba~a no sentido da viabiliza~iio deste programa. Encontram-se em curso negocia~·oes cam o instituto Nacional de Habiraccio.
A conjlcm~·a de adultos e crim1 ~as com os tecnicos da equipa mantem-se a nfveis
elevados. Apesar disso, todos sentimos que se estd muito no infcio do processo.
1mporta continuar a traballwr as motivacoes jti que, no decurso do projecto se perde ram algumas oportunidades.
Ao nivel da comunidade de acolhimento ha um tango caminho a percorra
1mporta que uns entendam o que os outros esperam. Os culpados da exclusao social
do povo cigano encontramo-los de wn e outro !ado ao fango da hist6ria dos Llltimos seis seculos. Ncio residem em Alcobaca. Uns e outros foram educados numa
cultura de desconfianca. E este facto niio se ultrapassa em alguns meses que dura
o projecto. Desde o seu in{cio pensamos atacar o que nos parecia mais dificil ... ou
estranho. Enganamo-nos. 0 mais diffcil esta para vi1; porque quem esta bem sente
mais razoes para rejeitar a nwdan~·a.
Um dia, ha pouco tempo, uma jovem do clube chegou ao autocarro e disse it
educadora:
- Gisela! Hoje sonhei com wnafesta! Tinha comidas e nnisica e dancas. E convidava-mos os nossos amigos e colegas da escola ... e os pais tambem, e os
nossos pais.
0 plana surgiu rapidamente e comecaram os ensaios e os preparativos. Afesta
fez-se, organizada pelas pr6prias criancas. E foi bonita. E vieram as crian~·as e os
pais ciganos e cantou-se e come ram e dancaram... s6 nao vie ram os seus colegas
e os pais deles.
Talvez porque ca{ram uns pingos de chuva.
Ou talvez simplesmente porque o ceuainda estti cinzento.
11/tervell\'(io Social, 17118. 1998
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Ha ainda muito caminho a percorra E do cinzento ao azul ha muitos tons que
vale a pena descobrir:

Assim se termina a hist6ria de uma obra
Vistes e ouvistes.
Vistes um acontecimento vulgar
um acontecimento como os que se dao todos os dias.
E, no entanto, pedimo-vos:
Sob o familiar descobri o ins6lito.
Sob o quotidiano, vede o inexplicavel.
Possa tudo o que e habitual inquietar-vos.
Na regra descobri o abuso.
E, onde quer que descubrais o abuso,
achai-lhe remedio.

B. Breccht
A excep~ao e a regra

