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Sumário: O objetivo deste trabalho é dar a conhecer os resultados de um projeto realizado com a 

comunidade cigana, em que a dança foi utilizada como prática inclusiva de jovens portugueses 

ciganos em contexto escolar.  

A investigação seguiu uma metodologia qualitativa, tendo sido realizadas entrevistas a alunos e pais 

de etnia cigana e a professores de uma escola do Vale da Amoreira, no município da Moita. 

A dança tornou-se uma importante estratégia, permitindo quebrar as barreiras do preconceito e 

criar pontes de diálogo e conhecimento entre a escola, ciganos e não-ciganos. 

Palavras-chave: ciganos, escola, dança, ensino, inclusão 

 

Abstract. The main goal of this paper is to present the results of a project with the Roma 

community, where the dance was used as an inclusive practice of Portuguese Roma students in 

schools. The research followed a qualitative method, with interviews to Roma parents and students 

and their teachers in the Vale da Amoreira school, municipality of Moita. The dance has become an 

important strategy to break the barriers of prejudice and to build bridges of dialogue and 

understanding between the school community, Roma and non-Roma people. 

Keywords: Roma, school, dance, education, social inclusion 

 

Introdução 

O passado histórico da etnia cigana e as políticas de repressão a que os ciganos foram sujeitos 

revelam-se na discriminação e marginalização de que continuam a ser alvo, sendo frequentemente 

isolados da sociedade maioritária. Assim, "apesar das transformações sociais que têm ocorrido e de 
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algumas melhorias na situação dos ciganos, há ainda uma série de fatores que concorrem para uma 

grande resistência à sua integração: exclusão social, discriminação, dificuldade de mobilização, 

resistência à escolarização, perda de recursos económicos, profissões tradicionais em declínio e 

obediência a regras internas muito fortes" (ENICC, 2013:10). 

O presente trabalho tem como objetivo compreender de que forma a dança pode contribuir 

para a inclusão social na escola, através da nossa experiência profissional no Agrupamento de 

Escolas do Vale da Amoreira, integrada no programa Territórios Educativos de Intervenção 

Prioritária (TEIP2), e que decorreu no período entre 2008 e 2011. Esta experiência permitiu 

conhecer de perto a cultura cigana e criar estratégias de inclusão social para alguns alunos desta 

etnia em contexto escolar. O programa TEIP 2 surgiu como uma política educativa a ser 

desenvolvida em contextos onde predominam minorias étnicas, com o objetivo de promover a 

inclusão social. O projeto “Dança Cigana” surge como resposta a este obejtivo, pois permitiu 

trabalhar a interacção entre culturas e o sentido de pertença da etnia cigana no contexto escolar. 

Apesar de existirem vários estudos sobre os ciganos em Portugal e se assistir nas últimas 

décadas a uma crescente produção científica, principalmente através de dissertações de mestrado 

e teses de doutoramento, a Dança como técnica e meio para a inclusão dos jovens ciganos constitui 

uma abordagem inovadora. Consideramos, por isso, relevante expor a nossa experiência no Vale da 

Amoreira (município da Moita), na esperança de que possa ser vista como uma prática de inclusão 

da etnia cigana, a ser implementada noutros contextos escolares (Neves, 2015). 

No Vale da Amoreira residem cerca de 9864 habitantes (Censos 2011) de diversas 

nacionalidades, maioritariamente provenientes das ex-colónias africanas. É um território marcado 

pela discriminação e segregação social, pois nesta área acumulam-se fatores sociais e urbanísticos 

geradores de fortes assimetrias, de fragmentação territorial e exclusão social. 

A juventude da população pode constituir um factor de dinamismo local, no entanto as taxas 

de insucesso e abandono escolar bastante elevadas são, frequentemente, apontadas como 

elementos penalizadores dessa dinâmica (Iniciativa Bairros Críticos, 2006). Muitos destes jovens 

procuram manifestar a sua expressão artística e cultural, não só através da sua cultura de origem, 

"mas também por processos de catarse em relação à sociedade de acolhimento, actividades que 

podem ser essenciais para a sua representação enquanto grupo, auto-estima e aquisição de 

competências, desde que se utilize a engenharia dos instrumentos de inclusão de modo a que essas 

competências e saberes possam ser certificados" (Guterres, 2012 cit. In Mendes. et al., 2012:78). 

Neste território coabitam diversas nacionalidades provenientes das ex-colónias que marcam a sua 
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cultura através das artes. Todavia, ao contrário de outros grupos de jovens, a etnia cigana não 

manifestava a sua expressão artística (dança e música cigana) até à implementação deste projeto 

de "Dança Cigana" no AVEVA, em que os jovens foram os principais impulsionadores com o apoio e 

orientação da equipa de animação sociocultural. 

A ideia deste projeto foi recebida positivamente pelos encarregados de educação. A 

proximidade e confiança com a equipa de Animação Sociocultural revelou-se, desde logo, através 

da autorização da participação dos seus educandos em todas as actividades relacionadas com a 

dança.  

 

Os ciganos na escola: integração pela dança 

As representações sociais e mentais sobre os ciganos têm sido alimentadas por políticas de 

negação e um passado histórico de rejeição do povo cigano que marcam a sua situação de pobreza 

e de marginalização, condicionando a sua resistência ao sistema escolar (Nunes, 1996; Enguita, 

1999).  

As crianças e jovens portugueses ciganos defrontam-se com uma linguagem distinta entre a 

educação escolar e familiar, o que influencia, negativamente a capacidade de adquirir 

competências que permitam o seu sucesso escolar. O choque de valores acaba por surgir, pois 

encontram na escola uma instituição que é formada pela cultura dominante e onde o significado de 

autoridade difere da do seu contexto familiar. A relação de autoridade na família cigana está 

centrada numa hierarquia de género e de idade, como por exemplo o predomínio dos homens 

sobre as mulheres, enquanto que no contexto escolar esta relação de autoridade assenta num 

padrão cultural (Enguita, 1999). 

A falta de flexibilidade e abertura por parte do sistema educativo a diferentes culturas é 

visível, uma vez que pouco se consideram nos currículos escolares. Concretamente, no que diz 

respeito aos jovens ciganos, não se valorizam as suas capacidades e aprendizagens, sendo 

acusandos de não obterem sucesso no seu percurso escolar, de viverem permanentemente de 

ajudas sociais e de não contribuírem para o desenvolvimento do país. Jean-Pierre Liégeois (1986) 

refere que "(...) Para que o reconhecimento, a compreensão e o respeito, simultaneamente pelos 

desejos dos pais e pela qualidade da cultura, possam exprimir-se plenamente, falta ainda que a 

instituição escolar dê mostras de flexibilidade, nas suas estruturas e no seu funcionamento. A 

flexibilidade deverá permitir que culturas diferentes se exprimam de formas diferentes (...)" 

(Liégeois, 2001: 223). Fazendo a correspondência da situação descrita com a da etnia cigana, 
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podemos afirmar que os baixos níveis de escolarização se devem, em grande parte, à exclusão 

social e económica, uma vez que o preconceito, a discriminação e desconfiança ainda persistem por 

parte da entidade escolar e dos portugueses não ciganos. 

A comunidade cigana continua a viver numa situação de pobreza e marginalidade e limitada no 

acesso à habitação devido à sua situação económica. A constituição e localização dos bairros sociais 

acabam por segregar, condicionando também a integração e o próprio acesso à escola. 

Relativamente à discriminação na educação, verifica-se que as escolas portuguesas ainda têm 

dificuldade em dar respostas à diferença, existindo preconceito e discriminação em relação aos 

valores culturais da etnia cigana. 

A manutenção de valores e o papel das mulheres no suporte aos membros da família na etnia 

cigana contribuem para um maior abandono escolar por parte das raparigas. Esta realidade deve-se 

ao precoce casamento na adolescência e também porque a mulher é a guardiã da etnia, é 

responsável pelos irmãos mais novos e pelos filhos, e cuida da casa.  

Como pudemos constatar, o controlo constante da família sobre as raparigas ciganas era 

muitas vezes um entrave para estas frequentarem os ensaios do grupo de dança e participarem nas 

atuações para a comunidade. Este controlo está associado à “lei cigana” com a qual os ciganos são 

confrontados desde que nascem, pois constitui a imagem que a comunidade e /ou família tem de si 

própria. A “lei cigana” está relacionada "com a sexualidade, o luto e as desavenças entre raças 

diferentes (...) o interesse em controlar a sexualidade feminina, submetendo a raparigas solteiras a 

uma vigilância apertada, impedindo-as de se encontrarem a sós com os rapazes, sob pena de 

ficarem marcadas e porem em risco o seu casamento"(Lopes, 2008: 70-75). Deste modo verifica-se 

que a preservação e o receio de perder a etnicidade fazem resistir à frequência da escola (Caré, 

2010). Esta também se deve ao desconhecimento que gera desconfiança em ambas as partes que 

só poderá ser ultrapassada se existir uma mediação e diálogo intercultural para que se construa 

uma confiança inter-étnica.  

Segundo Jean-Pierre Liégeois "o futuro das comunidades ciganas depende, em grande parte, 

das modalidades de escolarização das suas crianças, tanto no domínio social como no domínio 

económico, a adaptação ativa ao ambiente em que vivem parece, hoje, passar pela aquisição de 

elementos de base que permitam analisar e compreender uma realidade em mutação" (Liégeois, 

2001: 21). O autor parte do princípio que as transformações económicas, sociais e políticas que 

ocorreram no século XX foram bastante profundas obrigando os ciganos a desenvolver novos meios 

de adaptação, a uma escolaridade “forçada”, adaptando-se e integrando aspetos da cultura 
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maioritária. Muitos hoje consideram a escola necessária na vida das suas crianças, algo importante 

para a sua integração, mas ao mesmo tempo manifestam o desejo de preservar a sua identidade 

étnica. 

No estudo etnográfico sobre os ciganos de Lisboa, Daniel Seabra Lopes (Lopes, 2008), 

confronta-se com opiniões diversas em relação à escola por parte dos ciganos: uns encaram-na 

como não sendo necessária, já que tendo a sua fonte de rendimento consideram que não precisam 

ir à escola, vendo nela até uma ameaça à etnia cigana; outros têm desejo que os seus filhos 

estudem para terem uma vida melhor que os pais. No entanto, a maioria não encara a escola como 

um local de aprendizagem mas sim de obrigação, uma imposição pelo facto de receberem o 

Rendimento Social de Inserção (RSI). Esta condição obrigatória veio determinar o regresso à escola 

de muitos ciganos adultos e também jovens que haviam abandonado precocemente o ensino.  

Contudo, Lopes (2008), referindo-se ao impacto do RSI nos portugueses ciganos do bairro 

Assunção, considera que a expectativa em relação à escolarização destas comunidades era maior 

do que a realidade comprovou. 

No Vale da Amoreira observa-se, nos últimos anos, um aumento do número de crianças 

ciganas escolarizadas inscritas no 1º ciclo, sendo também crescente a procura em creches e jardins 

de infância. Isto mesmo nos foi confirmado por professores do AVEVA que destacaram uma certa 

alteração no modo como as famílias passaram a considerar a escolarização dos seus filhos e a 

influência que o projeto “Dança Cigana” terá tido no esbater da desconfiança e resistência à escola. 

 

" (…) nos alunos do pré-escolar que já vêm à escola. Esse trabalho que foi feito em muito pode ter 

contribuído para esta procura e para esta imagem, pois percebem que a escola é aqui um pólo.". Docente P6  

 

" E a prova desse trabalho é que os frutos estão a ser colhidos agora. Nessa altura quando vocês 

trabalharam com elas, muito desses alunos que eram mais pequeninos e que agora já estão cá e outros hão 

de vir, se perceberam esse trabalho. Inclusive os encarregados de educação, que não tinham problema 

nenhum em deixar os miúdos com a escola e confiavam plenamente no trabalho que era feito. Inclusive nas 

visitas de estudo, que não é muito normal deixarem os meninos ir em visitas de estudo e com a escola têm 

ido." Docente P6 

A dança pode surgir como uma estratégia, que ajuda a promover o autoconhecimento e o 

diálogo com o outro, valorizando a sua identidade e aumentando a auto-estima. Estes fatores 

consideram-se importantes na construção da personalidade da criança e do jovem, podendo 

potencializar a interação social.  
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A liberdade de expressão e comunicação conseguida através da arte permite ao indivíduo uma 

capacidade transformadora e criativa, tal como refere Rosirene dos Santos (2002), "(...) Na arte não 

existe “a solução”; a arte leva o homem a conhecer a realidade a partir da mediação subjectiva e da 

experiência do sensível. Inserida na escola, poderá ser desenvolvida de maneira que cada gesto e 

movimento possuam significados e significantes, e que haja relações entre o sentir, o pensar e o 

agir, no tempo e espaço conquistados. Com isso, a dança deve privilegiar a expressividade dos 

alunos, estimulando-os a construir conhecimentos através da criatividade" (Santos e Figueiredo, 

2002:110)  

O projeto "Dança Cigana" desenvolvido no Agrupamento Vertical de Escolas do Vale da 

Amoreira permitiu trabalhar a interação entre culturas e o sentido de pertença da etnia cigana no 

contexto escolar, ou seja, além de se tornar num instrumento de diálogo, também privilegiou a 

representação cultural.  

O reforço positivo, que se conseguiu através da dança, teve como objetivo valorizar a cultura 

cigana e a comunidade do Vale da Amoreira criando uma imagem positivada mesma, como foi 

constatado na comunidade educativa. 

 

" (…) E a dança mostrava uma boa prática de inclusão, sem dúvida. Se havia o grupo de dança cigana e 

se eles trabalhavam na escola e desenvolviam aqui as suas actividades e outros também participavam, 

também estavam presentes, logo daí se percebe que a inclusão estava presente." Docente P6  

 

De acordo com Jean-Pierre Liégeois "para a comunidade cigana, a educação valoriza e torna 

mais positiva a imagem ainda demasiado frequentemente negativa e estereotipada que os outros 

dela fazem; aprender em conjunto, aprender com os outros e aprender sobre os outros conduz ao 

conhecimento e à compreensão, que fazem parte do respeito" (Liégeois, 2001: 17).  

Para facilitar a inclusão social é necessário promover a valorização, o respeito e a aceitação do 

«outro» e a dança tem essa potencialidade num espaço privilegiado que é a escola. Valorizar a 

comunidade cigana através da dança facilita o sentido de pertença e proximidade com a escola. 

 

 " (…) E nós gostávamos mesmo que a dança continuasse. Para verem também que sabemos fazer algo, 

não é só aquilo que as pessoas dizem, que o cigano rouba, que o cigano mata... É só para mostrar às pessoas 

que não é assim.” Encarregado de Educação EE4  
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O trabalho de mediação que a equipa de animação sociocultural estabeleceu, ao longo dos 

quatro anos letivos de intervenção no programa TEIP2, traduziu-se no fortalecimento da confiança 

e proximidade da etnia cigana com a escola. Este trabalho de mediação permitiu conhecer melhor a 

cultura cigana e ajudou a definir formas de fazer aumentar o seu interesse pela escola. 

 

" Foi um trabalho positivo. Faz um bocado a ponte da cultura deles para dentro da escola. E como é uma 

coisa que eles também gostam, acho que foi positivo. Todos os projectos que fizeram foram bons e, como já 

disse, é pena ter acabado… Eu até tive alunas minhas nesse projecto e vi nelas interesse. E andavam 

empenhadas e motivadas para aquilo. E acho que sim, que foi muito positivo para elas e para a escola 

também." Professor P1  

 

Entendemos que ao valorizar a sua cultura através da dança foi também ouvir e compreender 

a etnia, principalmente no que diz respeito ao controlo familiar perante as raparigas. A aceitação e 

acolhimento fortaleceu o sentimento de confiança, que neste caso foi a base e a principal razão 

para que a sua permanência e gosto pela escola crescesse.  

 

" (…) Eram os cantares e as danças ciganas que fazia que houvesse maior proximidade da etnia com a 

escola, não só porque faziam espectáculos e a etnia estava lá… e eu acho que envolveu, e os pais foram mais 

tolerantes, porque a maior parte dos membros eram meninas e os pais chegaram a deixá-las as ir convosco 

para determinados sítios, coisa que eu acho que jamais era impensável isso acontecer… Eu sei que as famílias 

iam atrás também, não era? " Professor P2  

 

A escola deve ser um lugar onde se cultiva o bem-estar social, onde o sentimento de pertença 

e identidade têm de estar presentes, a dança funcionou como estratégia para cimentar esse 

sentimento e permitiu que alunos e respetivas famílias frequentassem e participassem cada vez 

mais nas atividades que a escola promovia. Professores e encarregados de educação reforçam a 

importância deste trabalho de mediação, tendo a confiança que se estabeleceu entre a escola e as 

famílias ciganas impulsionado a valorização de ambas o que contribuiu para os bons resultados 

deste projeto. 

 

Programas e medidas no âmbito da educação 

A escola confronta-se hoje com várias mudanças sociais aliadas a fenómenos de exclusão e 

desigualdades que estão inteiramente ligadas a políticas elitistas que manipulam e criam 
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sociedades massificadas, assistindo-se a uma democracia que exclui os indivíduos mais fragilizados. 

Deparamo-nos com uma crise escolar associada a uma crise de estado-nação, estando as 

desigualdades e a exclusão social patentes nos bairros sociais das zonas suburbanas das grandes 

cidades, como é o caso do Vale da Amoreira. Também aqui as problemáticas sociais e económicas 

são visíveis, desde o desemprego e trabalho precário às políticas de urbanização mal estruturadas, 

colocando muitos dos seus residentes, e em particular os mais jovens, à margem das 

oportunidades. Deste modo, a escola pública não se torna num lugar de "igualdade de 

oportunidades" mas sim de exclusão social e escolar. Segundo François Dubet "quanto mais a 

escola escolariza massivamente, mais ela exclui os alunos de forma relativa e a exclusão escolar, no 

seio da própria escola, torna-se a experiência psicológica mais banal. Assim, observa-se fileiras 

desqualificadas, um verdadeiro sentimento de alienação, uma imagem negativa de si, uma 

impressão de desprezo, porque aí os alunos são definidos menos pelas suas possibilidades do que 

pelas suas incapacidades. Frequentemente, estes alunos excluídos rejeitam o estigma que se lhes 

impõe e escolhem virar a situação através da violência. É aí que se forma uma parte da raiva e do 

ódio das zonas suburbanas" (Dubet, 1996: 501 cit. por Canário, Alves & Rolo, 2001: 17).   

A própria linha de orientação da criação do programa Territórios Educativos de Intervenção 

Prioritária (TEIP 2) apresenta esta dualidade atrás descrita, quando afirma que "uma escola pública 

baseada na promoção da educação para todos, com qualidade, orientada para a promoção da 

dignidade da pessoa humana, a igualdade de oportunidades e a equidade social é um instrumento 

central na construção de uma sociedade livre, justa, solidária e democrática" (Diário da República, 

2.ª série — N.º 206 — 23 de Outubro de 2008 (Despacho normativo n.º 55/2008).  

Sendo a crise do estado-nação a causadora das desigualdades sociais presentes nos territórios 

locais e escolares TEIP, "os contextos sociais em que as escolas se inserem podem constituir-se como 

fatores potenciadores de risco de insucesso no âmbito do sistema educativo normal, verificando-se 

que em territórios social e economicamente degradados o sucesso educativo é muitas vezes mais 

reduzido do que a nível nacional, sendo a violência, a indisciplina, o abandono, o insucesso escolar e 

o trabalho infantil alguns exemplos da forma como essa degradação se manifesta" (Diário da 

República, 2.ª série — N.º 206 — 23 de Outubro de 2008 (Despacho normativo n.º 55/2008). 

Os profissionais de Animação Sociocultural (ASC) intervêm num sistema de ensino fechado e 

formatado com várias resistências à mudança, entrando muitas vezes em confronto num território 

onde prevalece a educação formal centrada nos resultados quantitativos das disciplinas e não na 

construção do sentido crítico e participativo. Rui Canário (2001), num estudo sobre a escola e a 
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exclusão social, onde faz uma análise crítica da política TEIP, reforça que a aprendizagem implica 

uma tripla relação "com os outros, com o mundo e consigo mesmo" (Canário, Alves & Rolo, 2001: 

152) dando sentido à aprendizagem, pois, "a questão central da escola é a construção do sentido. 

Por esta razão a escola não se pode preocupar exclusivamente com as questões técnicas e didáticas 

da aprendizagem formal, nomeadamente em termos de disciplinas, porque a grande questão que 

está presente nas escolas é a ausência de sentido para o trabalho escolar, não só para os alunos 

mas também para os professores" (Canário, 2001: 152). O mesmo autor afirma que os alunos são 

vistos como “o problema”, especificando que “ (...) A partir do momento em que a "forma escolar" 

se tornou o modo de socialização dominante, passou a prevalecer uma conceção de ruptura com a 

experiência, como forma de aprender. Esta tendência é tanto mais explícita quanto maior for a 

distância social e cultural entre a instituição escolar e os seus públicos. Nas zonas ditas difíceis 

(como é o caso dos TEIP) a desvalorização dos alunos, da sua experiência e do seu estatuto de 

sujeitos da sua própria aprendizagem, institui-se como o principal obstáculo ao desenvolvimento de 

uma acção educativa. Não há educação educativa pertinente que possa basear-se numa atitude de 

negatividade, em relação aos aprendentes" (Canário, 2001: 140).  

De acordo com a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (ENICC, 2013 

é necessário promover a formação dos docentes capacitando-os para trabalhar não apenas com as 

crianças e jovens mas também com as comunidades ciganas, abrindo portas à sua participação na 

escola. Os docentes podem estabelecer um trabalho de mediação entre escola e etnia cigana, ou 

seja, o caminho para o sucesso escolar da etnia cigana está na capacidade de envolver as famílias 

no percurso escolar das suas crianças e jovens estabelecendo uma relação de proximidade e 

confiança. Segundo a mesma fonte "A integração das comunidades ciganas só será efectiva quando 

existir uma cultura de participação de ambas as comunidades (maioritária e minoritária) na 

edificação de um espaço partilhado onde possam contribuir para a construção de uma sociedade 

em que caibam as diferenças das duas culturas e em que, simultaneamente, se sintam confortáveis 

com as cedências feitas, ou seja, um espaço que não coloque em causa os valores culturais de base 

de ambas as comunidades, no respeito pelos valores nacionais e constitucionais. A escola assume, 

assim, um importante papel, não apenas junto das crianças que escolariza, mas, igualmente, junto 

da comunidade" (ACM 2013:45).  

Através da intervenção no Agrupamento Vertical de Escolas do Vale da Amoreira pudemos 

constatar que o discurso de muitos professores se estruturava em torno de uma imagem negativa e 

de um certo distanciamento na relação com a etnia cigana. Identificam o insucesso escolar dos 
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alunos e a sua não integração na escola como resultado dos problemas sociais que lhes são 

exteriores, à cultura cigana e suas tradições. Muitas vezes agem em função de ideias pré 

concebidas e estereótipos, o que se repercutirá, negativamente, no percurso escolar destas 

crianças, pois, tal como afirma Jean-Pierre Liégeois " (...) as representações erróneas que o 

professor faz das crianças ciganas e das suas famílias influenciam directamente a pedagogia 

utilizada, que se prova não ser adaptada. Estas representações podem também levar ao insucesso 

escolar. " (Liégeois, 2001: 181). 

 

" A minha relação é amor e ódio... (…) Eu acho que esta etnia não se quer adaptar. A minha relação com 

esta etnia não é muito... Eles não se querem adaptar. Eles são uma etnia… lá está, eu acho que deviam-se 

adaptar ao meio que os envolve. Mesmo na escola é muito difícil, estes miúdos, eles estão aqui até ao 4º ano, 

vão para o 5º, acabou… Raramente, 1% da etnia daqui segue para o 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, porque eles não 

querem."  

Docente P1 

 

Projeto “Dança Cigana” no Vale da Amoreira 

O Agrupamento de Escolas do Vale da Amoreira situa-se na freguesia do Vale da Amoreira, 

concelho da Moita, que faz parte integrante da Área Metropolitana de Lisboa. 

O Vale da Amoreira é um território que apresenta vários factores sociais e urbanísticos 

geradores de fortes assimetrias, de fragmentação territorial e exclusão social, como já foi referido. 

Embora tenha sido um território planeado para facultar condições habitacionais à população, 

traduziu-se num espaço critico e de precariedade onde se evidencia a exclusão social. É um espaço 

complexo, com fraca qualidade habitacional, com problemas derivados da grande heterogeneidade 

cultural e em situação de pobreza, onde há pouca oferta de emprego favorecendo a sua condição 

de "dormitório". 

Os dados relativos à nacionalidade da população residente na freguesia indicam que a maioria 

é de origem portuguesa, oriunda de países africanos, nomeadamente de Angola, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Esta situação deve-se principalmente ao grande 

fluxo de população africana que se registou na freguesia, na década de 70, do século passado. 

Existe, ainda, uma pequena franja da população de outras nacionalidades, bem como um número 

significativo de famílias de etnia cigana. 
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Estas características influenciam diretamente o funcionamento da escola, tendo impacto ao 

nível da segurança, da interação em sala de aula, da relação entre pares que obrigam a tomadas de 

decisão ao nível da gestão em termos organizativos.  

A Escola Básica 2/3 Vale da Amoreira (sede do Agrupamento) começou a funcionar no ano letivo de 

1995/96 e devido às características sociais e económicas do meio, foi inserida num Território 

Educativo de Intervenção Prioritária 1996/97, com o objectivo de melhorar a qualidade educativa e 

promover a inovação. 

No ano letivo de 2006/2007, integrou a Iniciativa Interministerial “Bairros Críticos”, na qual 

assinou protocolos de cooperação com várias entidades e em 2007/2008, foi convidado a integrar o 

grupo restrito de Agrupamentos que iriam fazer parte dos novos Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária – TEIP.  

Neste Agrupamento existem diferenças significativas, no que concerne à população escolar de 

cada um dos estabelecimentos, bem como às características dos espaços onde cada um se insere. A 

EB1/JI nº1 está situada numa zona, considerada “mais nobre” não englobando população cigana. 

Por outro lado a EB1/JI nº2, situa-se entre um bairro habitado por africanos e um bairro de 

habitações sociais de comunidade cigana. A escola sede do Agrupamento encontra-se numa zona 

periférica da freguesia, que acolhe os diversos alunos provenientes das escolas do 1º Ciclo. 

A área de residência da população cigana está muito próximo do AVEVA, o que possibilita uma 

relação de proximidade com a escola, além de permitir que a comunidade permaneça no Vale da 

Amoreira. Este facto também facilitou o trabalho diário dos técnicos com a comunidade cigana 

estabelecendo um contacto direto com as famílias dos educandos, o que ajudou muitas vezes a 

resolver situações relacionadas com a escola, nomeadamente facultar a autorização para saídas ao 

exterior. 

Essa vivência diária permitiu assim obter uma grande diversidade de dados, quer seja a partir 

da observação directa e participante, da realização de entrevistas semi-directivas, de fotografiaou 

vídeos, quer seja através da colaboração na produção e/ou análise de documentos no âmbito do 

Projeto Educativo, do Programa Territórios Educativos Prioritários, dos Estudos do Vale da 

Amoreira e do Plano de Intervenção da Iniciativa Bairros Críticos. Sendo o investigador o principal 

responsável pela interpretação de todos estes dados acrescenta-se, por isso, um maior nível de 

complexidade à investigação (Coutinho, 2011: 290). 

Nesta investigação procurou-se avaliar o impacto do projeto de dança cigana implementado 

no contexto escolar do bairro do Vale da Amoreira, local onde todo o processo se desenrolou. O 
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estudo de caso é, portanto, o método que permitiu realizar uma investigação mais detalhada deste 

projeto que tem como instrumento principal de trabalho a dança. 

No Agrupamento de Escolas do Vale da Amoreira, as crianças e jovens ciganas são uma 

minoria, sendo pouco demonstrada a sua expressão artística, bem como a sua capacidade de 

diálogo. Através da dança constatámos que, ao trabalharem o auto-conhecimento, a consciência 

corporal e a auto-estima, os alunos ganharam maior capacidade de expressão não só artística, mas 

também na relação com eles próprios e com o outro. 

Estes aspetos eram percetíveis em todos os momentos das apresentações públicas de dança nos 

espetáculos que realizámos ao longo da existência do projeto. 

A proximidade com os alunos construiu a fundamental ponte de mediação entre a escola e a 

comunidade cigana. Com o decorrer do tempo, a relação da equipa de animação sociocultural com 

as famílias ciganas foi fortalecida, tendo aumentado o nível de confiança da parte da comunidade 

em relação à escola. A curta distância entre a escola e o bairro também ajudou na solidificação 

desta relação, uma vez que sempre que era necessária a intervenção em alguma situação ou 

problema, o facto da deslocação até ao seio da comunidade poder ser feita em pouco tempo, fazia 

com que o tempo de resolução fosse também ele encurtado. Nesses momentos pudemos observar 

as condições de vida e práticas das famílias desta comunidade, bem como as suas opiniões em 

relação à escola e a sua ação perante os problemas. 

As apresentações do grupo de dança constituíam igualmente uma oportunidade para observar 

os comportamentos e atitudes dos alunos ciganos e das famílias, que se deslocavam aos locais dos 

espetáculos para ver os filhos actuar.Foi através desta relação de confiança e empatia que 

entrámos no quotidiano da comunidade, o que permitiu conhecer melhor a cultura cigana.  

No Agrupamento de escolas, sempre que um professor precisava de alguma informação sobre as 

famílias ciganas solicitava a ajuda da equipa técnica, sendo o nosso trabalho de efetiva mediação. O 

facto de conseguirmos estabelecer uma boa relação com a comunidade, ao ponto de muitas 

famílias só confiarem em nós, condicionou o nosso envolvimento e distanciamento ao objeto de 

pesquisa. 

Na perspetiva reveladora dos entrevistados, após o projecto "Dança Cigana" ter terminado em 

2011, a mediação é necessária para dar continuidade ao trabalho de proximidade e de inclusão da 

etnia cigana em contexto escolar. 

A permissão das famílias ciganas para os seus filhos participarem em visitas de estudo 

começou a ser mais regular devido aos elos de confiança que se estabeleceram, pois sempre foi 
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uma tarefa difícil convencer os pais das saídas fora do bairro, mais uma vez justifica-se pela 

proteção e controlo familiar que está sempre latente. 

O projeto "Dança Cigana" tinha como um dos objetivos desconstruir a "identidade negativa" 

de que esta etnia é alvo pela sociedade envolvente. Tal como já foi referido, o desconhecimento, 

incompreensão e não reconhecimento da cultura cigana traduz-se em atos de discriminação 

atribuindo à etnia uma "identidade negativa". Com faz referência Pereira Bastos (1999) “entre a 

invisibilidade social inerente à pobreza e à exclusão social e a excessiva visibilidade negativa 

decorrente da estratégia de mútua aculturação antagonista, os ciganos portugueses permanecem 

como a mais grave e escandalosa de todas as situações de racismo e xenofobia registadas em 

Portugal” (Bastos & Bastos, 2006: 155). Esta "excessiva visibilidade negativa", como refere o autor, 

produz uma série de estereótipos em relação à etnia com os quais tem de lidar diariamente, 

nomeadamente, a imagem do "cigano [que] rouba e que mata" (EE4 Encarregado de educação). 

 

" Eu acho importante na escola. Há-de reparar, na escola há actividades para tudo. Nós às vezes, quando 

vamos à Escola do Mato, há miúdos a fazerem dança: estão a cantar, estão a mostrar um bocadinho aquilo 

que eles são. E nós gostávamos mesmo que a dança continuasse. 

Para verem também que sabemos fazer algo, não é só aquilo que as pessoas dizem, que o cigano rouba, que o 

cigano mata... É só para mostrar às pessoas que não é assim.” Encarregado de Educação EE4 

 

" (…) Sabe que a pessoa acaba por ter uma imagem do cigano de uma maneira e o cigano é de outra 

maneira, é presente.” Encarregado de educação EE2 

 

O reconhecimento da etnia cigana no Vale da Amoreira, através deste projeto, fez entender 

aos não-ciganos que é importante conhecerem verdadeiramente a cultura cigana. A criação de 

eventos culturais na vila proporcionou o diálogo entre as culturas, onde as artes falam e dão a 

conhecer, em que o "outro" começa a desconstruir preconceitos. É uma "identidade positiva" que 

começa a construir-se e onde a etnia cigana se sente reconhecida e valorizada, com mais força para 

acreditar e permanecer na escola e na comunidade. 

 

" É uma maneira de expressar como... Como hei-de de dizer isto… Expressar a nossa etnia e mostrar que 

valemos alguma coisa." Aluna A1 
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"Acho que reagiram bem e ficaram... como hei-de dizer... a pensar de uma maneira diferente de como a 

gente samos, acho isso. (…) Foi importante para mim. Se não fosse isso não havia muita coisa, as  pessoas não 

tinham visto como a gente dançava. As pessoas que não conheciam passaram a conhecer." Aluna A1 

 

Notas finais 

Com esta investigação pretendemos revelar, através dos discursos dos entrevistados e do 

trabalho de campo realizado com um grupo de crianças e jovens do Vale da Amoreira, que várias 

barreiras foram sendo quebradas ao logo do processo da implementação do projeto "Dança 

Cigana". De facto, verificámos que, quando a comunidade cigana é valorizada pela escola através 

da sua cultura, a comunidade começa também a valorizar a escola. Tal como refere Lurdes Nicolau, 

citando Carlos Sousa, “só é possível construir ou melhorar as relações interpessoais com as crianças 

de etnia cigana, através do reconhecimento da sua cultura, do combate a qualquer forma de 

discriminação e da prioridade que se deverá dar ao acto educativo sobre o acto do ensino” (Sousa, 

2001: 39 cit. in Nicolau, 2010: 263). 

Este projeto possibilitou a mediação e a negociação entre a escola e a etnia cigana, facilitando 

muitas vezes a comunicação e a resolução de conflitos, nomeadamente o problema da assiduidade 

às aulas. Permitiu, também, um contacto constante com a comunidade cigana, revertendo o 

“fechamento” sentido pela etnia, bem como a necessidade de serem ouvidos e compreendidos 

pela escola e sociedade maioritária. E, nestes momentos de diálogo e de partilha de 

conhecimentos, a comunidade sentiu que poderia depositar cada vez mais confiança nos técnicos, 

quebrando a frequente relação defensiva. 

Mais do que “trabalhar” a Dança, este projeto propôs-se “trabalhar” e dar a conhecer a cultura 

cigana ao contexto escolar e à comunidade do Vale da Amoreira, através das expressões artísticas 

preponderantes na sua vivência: música e dança. Este processo de partilha e diálogo intercultural 

permitiu que os elementos da comunidade cigana daquele meio se sentissem mais integrados e 

aceites na escola. A vontade de serem reconhecidos pelos não-ciganos e o esforço para 

construírem uma imagem positiva foi-se revelando com o desenvolvimento do projeto, através da 

sua motivação e dedicação.  

Como já foi referido, o projeto "Dança Cigana" tinha como um dos objetivos desconstruir a 

"identidade negativa" que é atribuída a esta etnia pela sociedade envolvente, nomeadamente o 

desconhecimento, a incompreensão e o não reconhecimento da sua cultura que conduzem 

frequentemente a atos de discriminação. Neste sentido, acreditamos que inovámos na conceção de 
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novas estratégias de inclusão com a etnia cigana, em que o foco foi trabalhar a capacitação do 

aluno, valorizar a sua cultura e conhecer o seu quotidiano. Assim, iniciámos um caminho e 

enraizámos relações de confiança com esta comunidade cigana, as quais continuam e permanecem 

hoje no Agrupamento Vertical de Escolas do Vale da Amoreira. 
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