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Resumo 

"Um dia a Escola decidiu… Montar um barraco!" relata o trabalho realizado no Projecto Ísis, 

promovido pelo Agrupamento de Escolas de Darque em Viana do Castelo, com mães e crianças de 

etnia cigana do Acampamento das Alminhas. 

 

Num contexto socialmente desfavorecido, aliado a graves carências económicas e onde a linguagem 

diferente se coloca como um entrave à comunicação entre famílias ciganas / profissionais de Educação 

e restante comunidade educativa, surgiu a ideia de dinamizar de um espaço de promoção de 

desenvolvimento no próprio Acampamento, destinado a mães com bebés dos 0 aos 3 anos de idade.  

 Com esta proposta de intervenção, o Agrupamento de Escolas de Darque pretendia minimizar as 

diferenças de desenvolvimento que se tinham vindo a observar nas salas de jardim-de-infância, nos 

ultimos anos, entre as crianças ciganas e as não ciganas, à data de entrada na educação pré-escolar. 

Tornou-se por isso fundamental agir de forma preventiva, uma vez que estas diferenças, sobretudo ao 

nível da comunicação, perduram no tempo, acompanhando as crianças durante todo o percurso 

escolar, conduzindo mais tarde ao insucesso e abandono escolar. 

 Considerando que uma grande parte das crianças do Acampamento frequentam o ensino pré-escolar a 

partir dos 3 anos de idade, beneficiando de intervenção especializada de Educadores de Infância, 

optou-se por dirigir a intervenção às famílias com bebés, tentando perceber a forma como as mães 

ciganas entendem a maternidade e a entrada das crianças no ambiente escolar, permitindo 

simultaneamente o acesso a actividades e materiais lúdicos estimulantes para o desenvolvimento das 

suas crianças, habitualmente utilizados em creches e privilegiando a área da linguagem pois no 

Acampamento é utilizado um dialecto diferente. 

 Tendo em conta a especificidade do contexto social e a forma como a comunidade cigana entende as 

suas mulheres e crianças, tornou-se fundamental a criação de um espaço no seu próprio ambiente 

familiar/comunitário, de acesso voluntário, respeitando os seus valores culturais, para que fosse 

estabelecida uma relação de confiança entre a Escola e a Comunidade cigana.   
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 O âmbito da intervenção foi ainda alargado à criação de um grupo psicoeducativo formado por mães 

do Acampamento e favoreceu-se o envolvimento de outras Instituições nas várias dimensões do 

Projecto: Câmara Municipal de Viana do Castelo, Centro de Saúde de Darque, Escola Profissional 

(Esprominho), gabinete de serviços de psicologia (NovaMente) e Sociedade Portuguesa de Terapia 

Familiar, através do grupo de supervisão do qual faz parte a Educadora responsável pelo Projecto.  

Neste artigo vamos poder compreender melhor a origem do título, perceber a importância da Escola 

"sair de sua casa" para conhecer as familias, os benefícios do grupo psicoeducativo nesta comunidade 

e aprofundar algumas questões relativas à maternidade. 

 
Palavras-chave: Escola; Maternidade; Intervenção Familiar; Cultura Cigana. 

Área temática: Maternidade e Interculturalidade. 
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Gostaria de vos contar uma história… 

 

Num lugar não muito longe daqui e muito perto de uma bela cidade há um pequeno bosque. É um 

lugar secreto, que poucos conhecem pois quem passa na estrada não consegue ver os tesouros que lá 

se escondem. Algumas pessoas sabem o caminho mas nem todos conseguem lá chegar. Mesmo ali ao 

lado, há uma escola cheia de pessoas interessadas em descobrir parte deste mistério… e é assim que 

se inicia a nossa aventura!  

 

Darque é uma Vila do Concelho de Viana do Castelo com cerca de 7800 habitantes
1
. O 

contexto social abrangido pelo Agrupamento de Escolas de Darque apresenta-se heterogéneo, 

incluindo famílias com elevados rendimentos e outras famílias com grandes dificuldades. “Muitos 

discentes apresentam carencias afectivas e de enquadramento familiar que afectam o seu rendimento 

escolar. Salienta-se a existência de 74 dossiers activos de alunos do Agrupamento, no âmbito da 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Viana do Castelo, sendo que a maioria tem a ver com 

casos de maus-tratos, subnutrição e violência psicológica. Também a monoparentalidade, que abrange 

cerca de 25% dos alunos, e a emigração sazonal de um dos progenitores são características 

sociológicas de vários núcleos populacionais de Darque com impacto no funcionamento do 

Agrupamento. Este é frequentado por 12,4% de alunos oriundos de diferentes países estrangeiros ou 

pertencentes à comunidade cigana.”
2
 O corpo docente do Agrupamento de Escolas, sensível a todos 

estes problemas decidiu conhecer melhor alguns contextos de forma a planear uma intervenção 

adequada. 

 

O  Acampamento das Alminhas 

 No lugar das Alminhas, mesmo às portas da entrada da Cidade de Viana do Castelo pela ponte 

Eiffel, residem cerca de 18 famílias de etnia cigana cuja única actividade económica de alguns parece 

ser a venda de sucata. A actividade de cestaria a que outrora se dedicavam parece ter caído em desuso 

pela falta de clientes. Todas beneficiárias do rendimento social de insersão, estas famílias residem em 

“barracos” (designando assim as suas habitações) que construiram em terreno alheio. E se em tempos 

passados o dono do terreno permitia esta ocupação, nos dias que correm, o novo dono decidiu avançar 

com um processo em tribunal para que os Ciganos sejam despejados do local onde vivem há cerca de 

30 anos.  

 

                                                 
1
 Segundo informações dos censos 2001 

2
 In IGE - Avaliação Externa das Escolas; Relatório de escola: Agrupamento de Escolas de Darque, 

Viana do Castelo, Março de 2010 
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Famílias ciganas e a Escola 

A forma como as famílias perspectivam a escola e os saberes que aí poderão adquirir, 

apresentam-se como um factor importante para o sucesso escolar. No caso das famílias ciganas é  

relevante considerar que dentro da mesma comunidade possam haver perspectivas diferentes. A 

maioria das crianças desta comunidade de Darque frequenta a educação pré-escolar pois foram sendo 

sensibilizadas através do contacto com Educadoras de Infância que se deslocavam ao Acampamento 

para fazer algumas actividades ludico-expressivas, ou simplesmente para contar histórias. E embora os 

resultados escolares possam muitas vezes ser pouco animadores e se observe um elevado grau de 

absentismo, a maior parte destas crianças frequenta regularmente a Escola. É no entanto importante 

realçar que a ida de muitas destas crianças à Escola também se deve a um condicionamento externo  

pois as famílias receiam perder o RSI ou até mesmo  a retirada das crianças à família. No contexto 

escolar, estas crianças encontram diversos constrangimentos que condicionam a sua plena integração, 

dos quais a própria cultura cigana, o dialecto próprio e a falta de condições para a realização de 

trabalhos escolares em casa. Estas dificuldades levam a que dentro da escola se forme um pequeno 

grupo de crianças ciganas, à parte de outros grupos. Sendo esta situação um aspecto preocupante, o 

Agrupamento tem vindo a reflectir sobre o problema e a propor diversas respostas no sentido de 

minimizar o problema. Destaca-se a visita dos directores de turma ao Acampamento para comunicar a 

situação escolar dos filhos aos pais, numa tentativa de promover a compreensão de ambas as partes, 

para que as famílias percebam que as suas crianças são importantes para a escola e para que os 

professores compreendam que alguns alunos não têm as melhores condições para realizar trabalhos 

em casa. É ainda importante referir a realização de assembleias de escola (em todas as escolas do 

agrupamento) onde todos podem participar, promovendo a igualdade de oportunidades assim como a 

criação de um espaço da Escola, no Acampamento, para que as crianças mais pequenas possam ter 

acesso a materiais lúdicos e actividades orientadas por profissionais. 

 

O “barraco” da escolinha 

No departamento de educação pré-escolar
3
 tinha vindo a observar-se que mesmo frequentando 

o jardim-de-infância, as crianças do Acampamento continuavam a demonstrar dificuldades posteriores 

no que respeita ao seu desenvolvimento, comparativamente com outras crianças. Numa tentativa de 

perceber os factores que condicionavam este desenvolvimento foi proposta uma intervenção ao nível 

famíliar, incidindo em duas partes distintas: a criação de uma sala de promoção de desenvolvimento 

para crianças com menos de 3 anos de idade e a formação de um grupo psicoeducativo com mães 

dessas crianças. Optou-se por não incluir os pais, uma vez que não tinhamos a colaboração de um 

elemento do sexo masculino na equipa de intervenção, o que seria relevante, tratando-se de uma 

                                                 
3
 Constituído por todos os docentes de educação pré-escolar do Agrupamento de Escolas de Darque. 
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comunidade cigana. As crianças com mais de 3 anos deveriam frequentar a educação pré-escolar. Os 

principais objectivos desta intervenção incidiam sobre a sensibilização das famílias para a frequencia 

da educação pré-escolar a partir dos 3 anos e ao mesmo tempo proporcionar o acesso a materiais 

lúdicos e actividades de estimulação bem como a realização de uma avaliação global de 

desenvolvimento e despistagem de necessidades educativas especiais. 

Assim que o monobloco foi colocado, as crianças em idade escolar apelidaram-no de “barraco 

da escolinha”. Após alguns contactos com a comunidade do Acampamento, iniciaram-se as 

actividades, de carácter voluntário, num horário negociado, de forma a que as mães estivessem livres 

quando os filhos mais velhos regressassem da escola. A casa de banho do monobloco foi a área que 

suscitou mais curiosidade por parte da comunidade uma vez que nas suas habitaçõe não têm casas de 

banho.  

 

A vida no Acampamento 

O dia-a-dia das mães desta comunidade começa bem cedo, com afazeres domésticos. É preciso 

lavar a louça do dia anterior porque à noite é muito escuro e não se consegue ver. Alguns têm gerador, 

mas serve para ver a televisão à noite. Os reality shows estão no topo das preferencias e um dos 

programas conseguiu motivar algumas das Mulheres a procurar ajuda para perder peso. É preciso 

fazer a fogueira para cozinhar o almoço, arrumar a casa e dobrar os cobertores. Muitas barracas têm o 

chão em areia e as paredes deixam passar muito frio pois estão cheias de brechas. Há roupa para lavar 

nos tanques e ainda é preciso ir à loja quase todos os dias pois não há frigoríficos. Por vezes o 

dinheiro não chega e ficam sempre a dever… Quando questionados sobre esta questão económica 

alguns respondem: “Ó professora, nós somos burros… Nem sabemos escrever o nome!”  As crianças 

chegam da escola às 15h45m, vêm todas juntas, num autocarro público. Não participam nas activida-

des extracurriculares que a escola oferece porque depois fica muito tarde e as crianças não devem an-

dar “por aí” até tarde. 

 

Etnia Cigana e Maternidade 

Para que a intervenção fosse adequada, era importante perceber como é que estas famílias 

percebem a maternidade e o papel que as crianças desempenham no seio da comunidade. As pesquisas 

bibliográficas foram um auxílio importante, porém, ao longo do tempo e pelo contacto quase diário, 

foi possível conhecer algumas especificidades, no que respeita a esta comunidade em particular.  

Comparativamente com a sociedade maioritária, as crianças ciganas são preparadas para 

contrair matrimónio em idade relativamente precoce, o que coloca um entrave à frequência escolar e à 

vivência de experiências significativas que poderiam contribuir para uma maior maturidade. E se nesta 

comunidade, as crianças continuam a ser “prometidas” e a casar entre os 14 e os 16 anos, é de 

consenso geral, entre estas mães, que tiveram filhos cedo demais e que eram ainda umas crianças 
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quando casaram (apenas uma das mães teve o primeiro filho aos 21 anos, por opção). Utilizam 

métodos anticoncepcionais e têm em média 3 filhos, que nascem num hospital. Observa-se uma 

relação de confiança com o Centro de Saúde local ao qual recorrem habitualmente, ao contrário dos 

homens da comunidade. 

A criança cigana é a garantia do futuro, a certeza de que as suas tradições terão continuidade e 

por isso tem um estatuto especial e é tratada com mimo. Assim que nascem recebem nomes diferentes, 

um civil (pelo qual são conhecidos entre os não-ciganos), um apelido (que pode ser engraçado ou ter a 

ver com alguma particularidade da criança) pelo qual será conhecida entre a comunidade e, segundo a 

literatura, um outro nome que lhe é dado em segredo pela mãe, com quem esteve em intimidade 

durante toda a gestação. A mãe encarrega-se da educação das crianças que são amamentadas até muito 

tarde. As crianças estão sempre junto da mãe, o que mais tarde se torna um problema quando têm que 

se separar para ir à escola. Como qualquer mãe, querem o melhor para os seus filhos, consideram que 

a escola lhes pode dar um futuro melhor mas receiam que ninguém lhes dê um trabalho porque são 

ciganos. 

 

Projecto Ísis 

 Inicialmente, aderiram ao projecto 7 famílias, duas das quais raramente compareciam no espa-

ço de actividades e uma das famílias esteve ausente do acampamento durante alguns meses. Todas as 

crianças foram avaliadas pela Psicóloga, obtendo resultados dentro da média e acima da média à ex-

cepção das duas crianças mais velhas que obtiveram resultados abaixo da média ao nível da comuni-

cação e linguagem. Depois da formação do grupo psicoeducativo e da realização de algumas sessões, 

algumas jovens pediam para participar. Ficou então acordado que numa próxima oportunidade se in-

cluiriam as jovens num novo grupo que viesse a ser formado. 

 

Actividades realizadas no espaço de promoção de desenvolvimento 

 Tomando em consideração os resultados obtidos na avaliação psicológica, bem como as difi-

culdades observadas pelas crianças na educação pré-escolar, foram propostas actividades que incidiam 

maioritariamente sobre as áreas da linguagem e psicomotricidade. Com a duração de uma hora e trinta 

minutos, três dias por semana, as sessões iniciavam com uma actividade de acolhimento ao grupo 

(mães, crianças e educadora), dividindo-se posteriormente em dois subgrupos com actividades especí-

ficas para duas faixas etárias diferentes (0-2 anos e 2-3 anos). No final, o grupo voltava a reunir para 

avaliar oralmente as actividades. É de salientar que as mães eram estimuladas a continuar as activida-

des em casa e poderiam levar alguns brinquedos, uma vez que não possuíam materiais lúdicos ou 

brinquedos adequados. Entre as actividades propostas podemos destacar as canções infantis, canções 

com mímica, leitura de histórias, exploração de livros com sons, livros de imagens e com texturas, 

modelagem com pasta de farinha e estimulação sensorial. 
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Grupo psicoeducativo 

 “Todos aprendemos as competências sociais que possuímos através de uma aprendizagem 

directa e indirecta e por modelos. Pais, outros familiares, professores, padres, vizinhos e amigos, 

todos participam nesta educação de competências para a vida. Alguns indivíduos, por qualquer raz-

ão, não têm acesso a ensino ou modelos adequados, nos primeiros anos de vida e o seu funcionamen-

to diário e interacções com outros é enfraquecido. Este enfraquecimento promove sentimentos de 

alienação e isolamento, conduzindo a uma pobre qualidade de vida. Grupos de treino de competên-

cias, envolvem normalmente um pequeno número de membros (5-10) que participam em várias sess-

ões.”
4
 

Partindo do princípio de que uma grande variedade de grupos integra a categoria dos psicoedu-

cativos, focados principalmente na educação sobre um conceito ou tópico e com uma componente 

significativamente educativa, activada por um componente psicológico, propôs-se a formação de um 

grupo com mães ciganas. Devido à brevidade das sessões, os grupos psicoeducativos apresentavam-se 

como uma intervenção possivelmente adequada ao contexto. Após recolha de informações e de um 

conhecimento prévio dos interesses do grupo, que consistiam basicamente em saber como fazer acti-

vidades com os bebés, fazer ginástica para perder peso e aprender uma profissão, determinaram-se 

objectivos e seleccionaram-se algumas actividades, distribuídas pelas sessões. Orientado por uma 

Educadora com formação em intervenção sistémica e familiar, que já acompanhava as famílias na sala 

de promoção de desenvolvimento, o grupo teve a oportunidade de aprender a fazer massagens aos 

seus bebés, com uma enfermeira especializada, experimentar algumas receitas e conhecer vantagens 

na mudança do tipo de alimentação bem como uma consulta com uma nutricionista e visitar uma esco-

la profissional com curso de estética e maquilhagem. Ao longo deste processo foi possível criar acti-

vidades para praticar novas aprendizagens, capitalizar e acolher o desenvolvimento da esperança e 

proporcionar oportunidades de expressão emocional num lugar seguro.  

 

Conclusões 

Cada um de nós tem uma família e um modelo de família que, quer queiramos, quer não, está 

sempre presente nas nossas intervenções. Embora inicialmente fosse difícil de perceber o que os ele-

mentos da comunidade falavam entre si, esta dificuldade foi-se dissipando com a convivência diária 

assim como a compreensão do estilo de vida e valores de ambas as culturas. Considero que as trocas 

de experiências, as conversas entre ciganas e não ciganas foram de especial importância, tornando 

possível a construção de uma relação de confiança e de respeito. O Projecto Ísis conseguiu ir além das 

expectativas, com a comunidade a procurar o apoio da Escola, a quem recorre sempre que necessita. A 

realização deste trabalho permitiu à Escola perceber alguns interesses e conhecer algumas das neces-

                                                 
4
 In pag.12 “Psychoeducational Groups” (tradução própria) 
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sidades dos seus alunos oriundos desta comunidade, das quais se destacam a possível promoção da 

realização de novos trabalhos com a comunidade cigana do acampamento das Alminhas, nomeada-

mente ao nível do apoio ao estudo, da sensibilização para a prevenção da gravidez na adolescência, 

criação de novos cursos profissionais, ateliers de cestaria e costura abertos à comunidade. 

A título pessoal, como interveniente em todo este processo, sinto que foi uma experiência valiosa 

e que muito ficou ainda por fazer. A decisão da escola em “montar um barraco” foi como uma porta 

mágica que se abriu e nos conduziu a um corredor cheio de janelas fantásticas. Deve agradecer-se à 

Dra. Zaida Garcez e ao Dr. Luís Sottomaior Braga a coragem de avançar com a ideia inicial e a dispo-

nibilização dos recursos humanos do Agrupamento de Escolas de Darque para a concretização deste 

projecto. 
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