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A educação como bem público: comunidades ciganas e escola
interrompida em tempo de pandemia
A democratização do acesso à educação escolar foi uma conquista de Abril e constituiu-se num passo fundamental
no sentido da diminuição das desigualdades sociais possibilitando, a grupos socialmente construídos como
vulneráveis, o acesso a um espaço de socialização mais amplo e diversificado, a estruturas de apoio,
acompanhamento e motivação, a um processo de alfabetização, ao conhecimento académico e ao
desenvolvimento de pensamento crítico. Sabemos que estes grupos estão também, em grande medida,
impossibilitados de apreender aquele conhecimento em outros lugares e contextos devido à ausência de capital
cultural (Bourdieu e Passeron)1 e de recursos financeiros que lhes permitam aceder a outros espaços de
escolarização ou socialização, a aulas particulares, explicações, clubes desportivos ou outro tipo de atividades.
Se o acesso à educação escolar tem sido dado como garantido 2, a actual situação de pandemia veio mostrar a
fragilidade daquela asserção: o quotidiano escolar foi subitamente interrompido, as aulas presenciais suspensas
para fazer face a um problema de sobrevivência biológica, protegendo a saúde dos actores educativos e da
sociedade globalmente considerada. Face a esta suspensão, o ensino online emergiu com acuidade para
providenciar a continuidade do acesso ao conhecimento transmitido pela Escola. Mas a substituição do quotidiano
escolar por um outro quotidiano construído a partir da esfera privada, doméstica, de cada um/a (a casa), veio dar

1

2

Bourdieu & Passeron (s/d) A reprodução. Ed. Veja

Embora a igualdade de acesso não esteja garantida e a igualdade de sucesso seja um processo em permanente
(re)construção, com novas e renovadas desigualdades a dificultar a sua concretização.
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visibilidade às desigualdades existentes, mas estruturalmente silenciadas. O isolamento forçado tem mostrado a
persistência de condições de desvantagem, desde a falta de condições habitacionais (de estrutura, de condições de
estudo, de água potável), a ausência de acesso à internet, a ausência de tecnologia adequada ou de conhecimento
para o seu uso. A acrescer a estes condicionalismos flagrantes, o facto de as crianças e jovens mais afectados por
estas desigualdades serem aqueles cuja estrutura familiar não possui níveis de escolaridade elevados, necessários
para acompanhar o estudo em casa de forma adequada.
Assim, ao mesmo tempo que parece paradoxal pugnar pelo acesso ao ensino e a uma educação de qualidade em
tempos de pandemia, é a emergência por ela provocada que torna mais premente esta reflexão dado este acesso
aparecer fortemente condicionado em função da pertença a classes de menor estatuto social e a minorias.
Pensar a educação como bem público significa que a disponibilidade e qualidade deste bem nunca podem estar em
causa. E o actual contexto de pandemia tem mostrado que a sociedade não está preparada para olhar a educação
como efectivo bem público dado que apenas uma minoria consegue dar continuidade, com qualidade, ao percurso
escolar a partir dos seus contextos particulares.
O 4º Objectivo de Desenvolvimento Sustentável - Educação de Qualidade - chama precisamente a atenção para a
importância de “Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de
aprendizagem, para todos, ao longo da vida”, propondo, até 2030, “eliminar as disparidades de género na educação
e assegurar acesso equitativo a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis,
incluindo

pessoas

com

deficiências,

povos

indígenas

e

crianças

em

situações

vulneráveis.”

As vozes de pais e alunos/as ciganos presentes nesta Newsletter são fundamentais para ajudar na reflexão
necessária para aumentar o grau de consciencialização da sociedade portuguesa quanto à premência de construir
condições objectivas de acesso ao conhecimento académico por todas as crianças e jovens, independentemente
das suas múltiplas pertenças e condições materiais. Principalmente tendo em atenção que a História tem mostrado
que a situação actualmente vivida não é excepcional e o mundo da Ciência tem alertado para a cada vez maior
probabilidade da sua ocorrência.
A educação como bem público é um direito social inalienável. É dever da sociedade fazê-lo cumprir. E é fundamental
que seja um comprometimento de todos.

Maria José Casa-Nova

Sónia Pereira e José Reis

(Coordenadora do Observatório
das Comunidades Ciganas)

(Conselho Diretivo do Alto Comissariado)
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Educação mesmo em situação de emergência: uma questão
de dignidade humana
A crise global da educação não começou com a pandemia da COVID 19 que encerrou escolas em todo o mundo. Em
2019, segundo a UNESCO, cerca de 258 milhões de crianças e jovens não tinham acesso à educação devido, em
grande parte, à discriminação de género, deficiência, situação de pobreza, migrações e deslocação forçada.
Também a iniciativa internacional “Education Cannot Wait” (ECW) 3 estima que 75 milhões de crianças e jovens cuja educação já estava interrompida devido a conflitos armados e desastres induzidos pelas alterações climáticas
e outras crises - estão agora num duplo perigo: a atual pandemia constitui uma crise sanitária global que se
sobrepõe à já existente crise educativa global. O que esta pandemia fez foi aumentar exponencialmente o número
de alunos fora da escola. À data da escrita deste texto, cerca de um bilião e noventa e um milhões de alunos em
cento e vinte e três países estão a ser afetados pelo encerramento das escolas. Sabemos, como nos tem lembrado
os nossos colegas nos países do Sul Global, que estamos a experienciar a “mesma tempestade”, mas não estamos
no “mesmo barco”!
Conforme tem sido evidenciado internacionalmente, a escala relativa aos encerramentos de escolas não tem
precedentes na nossa história, mas a sua natureza sim. Isto é o que nos lembra Sarah Dryden-Peterson, uma
reconhecida especialista da área da Educação em situação de emergência4. É, neste âmbito, que será importante
salientar que existem lições importantes, quer do passado, quer contemporâneas, que a educação em situação de

3

4

Consultar: https://www.educationcannotwait.org
https://www.gse.harvard.edu/news/uk/20/03/providing-stability-time-crisis

5

emergência (EeE) poderá oferecer, a nível global, para a organização das respostas educativas neste tempo de
pandemia. Considerando a minha própria experiência profissional em cooperação e ação humanitária com foco na
educação, considero extremamente pertinente que se reflita sobre o conceito, princípios e práticas da EeE,
enquanto área emergente no campo da Educação Internacional e Desenvolvimento. Por outro lado, dado o
investimento na consolidação desta área, a nível académico e a nível das políticas e orientações internacionais nos
últimos vinte anos, poderá ser relevante revisitar o conhecimento e experiência acumulados que nos poderão ser
úteis neste tempo de crise educativa no contexto europeu.
Uma primeira interrogação que poderemos colocar é se a EeE tem algo de distintivo e especial. De acordo com
Margaret Sinclair (autora muito conhecida nesta área), sim, porque, em situação de crise, a vida das pessoas e dos
sistemas educativos sofre grandes disrupções. A EeE refere-se a teorias e práticas que orientam a oferta da
educação em contextos de crise e pós-crise e engloba múltiplos níveis e tipos de educação – desde o pré-primário,
básico, secundário e superior, a nível formal, não-formal e técnico profissional e múltiplos tipos de crises: desde
emergências agudas a contextos de crise prolongada, desde reconstrução pós-conflito e guerras, a ameaças
naturais, violência e pandemias. As populações afetadas por crises incluem refugiados, deslocados internos,
retornados e comunidades de acolhimento. As principais abordagens da EeE podem integrar iniciativas no âmbito
dos direitos humanos e proteção, da educação com sensibilidade aos conflitos, reeducação do risco de desastre e
consolidação da paz.
6
Alguns princípios fundamentais para uma resposta educativa holística e eficaz em contexto de emergência incluem
dimensões, tais como: (i) acesso, equidade e inclusão; (ii) proteção e (iii) qualidade. A primeira pressupõe
considerar, por exemplo, aspetos relativos ao género, etnicidade e religião, questões linguísticas, oferta de
programas “acelerados” de educação para estudantes que devido às crises foram impedidos de aprender. A
dimensão da proteção contempla, entre outros, ambientes de aprendizagem seguros, saúde e higiene, apoio
psicossocial e aprendizagem socioemocional, competências e formas de vida e prevenção de extremismo violento.
A dimensão da qualidade deve incluir o apoio a professores, os currículos, materiais de ensino-aprendizagem,
literacia e numeracia, competências para a vida (life skills), resultados de aprendizagem e certificação. De igual
modo, o Quadro de Ação da Educação 2030 da UNESCO alerta para a necessidade de se cuidar da educação em
situações de emergências. A nova Agenda 2030 (ODS 4) reforça a dimensão protetora da educação - ao oferecer
conhecimentos e habilidades que podem salvar vidas, além de apoio psicossocial àqueles afetados por crises,
podendo também equipar crianças, jovens e adultos com competências para prevenir desastres, conflitos e
doenças. Uma educação de qualidade, também é central na prevenção e na mitigação de conflitos e crises, bem
como na promoção da paz.
A segunda interrogação relaciona-se com a importância da educação em situação de emergência. A literatura
reforça a ideia de que é crucial investir na educação em tempo de crise e “não deixar ninguém para trás”. Esta
pode contribuir para satisfazer as necessidades psicossociais de populações afetadas por crises; ser um canal para

envio de mensagens de sobrevivência e desenvolvimento de competências para a resolução de conflitos e
consolidação da paz; é essencial para preparar a reconstrução e desenvolvimento económico e social; pode
providenciar proteção e pode promover o desenvolvimento pessoal e preparação para uma cidadania responsável.
Além disso, a educação é considerada o quinto pilar no âmbito da ação humanitária, a par de abrigo, nutrição, água
e saúde. No entanto, apenas cerca de 2 a 4% do financiamento da ajuda humanitária se destina à educação.
Finalmente, a afirmação desta área no contexto português, nos últimos vinte anos, tem sido realizada, sobretudo,
graças aos esforços da comunidade de língua portuguesa da Rede Interinstitucional para a Educação em Situações
de Emergência (INEE, sigla em inglês). O trabalho da INEE tem subjacente o direito fundamental à educação e vai
para além dos limites tradicionais dos setores do desenvolvimento e da ação humanitária. A sua missão é garantir
o direito a uma educação de qualidade, relevante e em condições de segurança para todas as pessoas que vivem
em contextos de crise e situações de emergência, através da prevenção, preparação, resposta e recuperação. No
contexto global das emergências, as práticas de EeE têm sido fortemente marcadas pelos Requisitos Mínimos
(Minimum Standards) para a educação da INEE5 que compreendem cinco domínios fundamentais: participação
comunitária; coordenação e análise; acesso e ambiente de aprendizagem; ensino e aprendizagem; professores e
outros técnicos de educação e política educativa. No quadro dos atuais debates e reflexões globais que aprofundam
a relação entre EeE e a resposta ao COVID 19, os Requisitos Mínimos têm sido referidos como uma força
estabilizadora em tempos de crise. Se fizermos uma leitura atenta, os seus princípios basilares e orientações –
proteção, segurança e sentido de pertença, equidade, comunicação e transparência, dignidade humana - poderão
ser aplicados em qualquer tempo de disrupção e de incerteza. 6
Este deverá ser um tempo em que, no Norte Global, poderemos, quiçá, tirar partido e aprender com as lições,
conhecimento e contextos do trabalho feito ao longo de muitos anos nos setores do desenvolvimento e da ação
humanitária.

Júlio Santos
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Colaborador no
Centro de Investigação e Intervenção Educativas, Investigador
integrado no Centro de Estudos Africanos, Universidade do Porto.

Em português: “Requisitos Mínimos para a Educação – Preparação, Resposta e Reconstrução”. Traduzidos por um grupo de voluntários,
nos quais o autor deste texto se inclui.
(https://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_PT.pdf)
5

6

A título de exemplo, consultar: https://www.brookings.edu/research/covid-19-and-school-closures-what-can-countries-learn-from-pastemergencies/
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Vozes ciganas: Educação Escolar em contexto de
Pandemia
O Objetivo desta secção é escutar as vozes de famílias ciganas com crianças e jovens a frequentar o ensino básico
e secundário, para conhecer as suas perceções sobre o modo como têm vivido no contexto atual marcado pela
pandemia COVID-19, sobretudo no que se refere à relação com a escola.

No que respeita à metodologia, atendendo à situação da COVID-19, optou-se pela realização de entrevistas, em
maio e junho de 2020, através do envio do guião por e-mail e da resposta registada por escrito pelos/as
participantes ou, em alternativa, da realização da entrevista via online, com a gravação e transcrição efetuadas pela
equipa do ObCig, em função da preferência de cada pessoa.
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Entrevistas
Lindo Cambão
Entrevista realizada via e-mail em junho de 2020
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Ao princípio foi um
bocadinho difícil, por falta
do agregado familiar.
de meios que não tinham
Lindo Cambão (LC): Número de elementos do agregado familiar, 5; Idades:
em casa. Depois da escola
41, 38, 15, 11, 6.
ter emprestado um
computador as coisas foram
ObCig: Como é que tem vivido estes tempos de Pandemia?
melhorando. Em relação aos
LC: Temos vivido como o resto da população portuguesa, com algum receio.
espaços e relacionamento
com os professores, foram
ObCig: Quais são as principais mudanças que ocorreram na sua vida, desde
muito acessíveis.
Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): Dados de caracterização

o aparecimento da COVID-19 em Portugal?

LC: Ficar mais em casa ao pé da família, e deixar de frequentar locais com muita multidão.

ObCig: Pode contar-nos como é que estão a correr os estudos do/a(s) seu(s)/sua(s) filho/a(s)? Na sua resposta,
aborde os seguintes aspetos: a. Organização dos tempos escolares e familiares; b. Espaços de trabalho/estudo
utilizados; c. Acesso a materiais escolares e equipamentos informáticos; d. Relacionamento com a escola e os/as
professores/as.
LC: Em questão aos estudos, foi tudo uma novidade. Ao princípio foi um bocadinho difícil, por falta de meios que
não tinham em casa. Depois da escola ter emprestado um computador as coisas foram melhorando. Em relação
aos espaços e relacionamento com os professores, foram muito acessíveis.

ObCig: Tem acompanhado ou apoiado o estudo do/a(s) seu(s)/sua(s) filho/a(s)? Quais são os principais desafios e
dificuldades que tem sentido?
LC: Não tenho acompanhado muito, porque a essas horas estou no meu local de trabalho, mas os professores estão
sempre a dar conhecimento.
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Licínio Fernandes
Entrevista realizada via Zoom em junho de 2020

Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): Dados de caracterização do agregado familiar. Número de
elementos do agregado familiar e relações de parentesco.
Licínio Fernandes (LF): Cinco: eu, a minha esposa e os meus três filhos.
O mais velho tem onze anos, o do meio tem nove e o meu bebé tem
dois meses. O meu mais velho está na 3.ª classe e o meu mais novo
está na 2.ª.

ObCig: Como é que têm vivido estes tempos de Pandemia?
LF: Eu direi, complicado, a nível escolar, porque, como eu referi, nem
todas as pessoas têm tecnologia em casa. É o meu caso. Eu não tenho
computador em casa e os meus filhos não têm tido aulas via online. Lá
onde eu vivo, em Famalicão, é o projeto Escolhas que tem entregado

… nem todas as pessoas
têm tecnologia em casa. É o
meu caso. Eu não tenho
computador em casa e os meus
filhos não têm tido aulas via
online. Lá onde eu vivo, em
Famalicão, é o projeto Escolhas
que tem entregado os deveres,
os TPC, de casa em casa, e vão
recolhê-los.

os deveres, os TPC, de casa em casa, e vão recolhê-los. Para mim, isso
é mau, é muito complicado, porque acho que fazia, faz todo o sentido, no meio desta epidemia, os miúdos terem
as aulas que têm via online. Mas, como eu referi, há muitas pessoas que não têm tecnologia em casa ou não sabem
sequer mexer em tecnologia.
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ObCig: Quais são as principais mudanças que ocorreram na sua vida, desde o aparecimento da COVID-19 em
Portugal?
LF: Eu estava com a minha esposa, porque a minha esposa já estava internada. Na vida financeira, e não só, foi
muito, muito complicado. Eu direi que, não vou dizer fome, porque eu trabalhava. Não é?! Como trabalho. Mas a
minha dificuldade foi grande. Sou mediador sociocultural no Espaço T. Os meus colegas do Espaço T ficaram em
teletrabalho. Eu não fiquei porque, como referi, eu não tinha computador em casa e não tinha como trabalhar em
casa. Também tinha aquele problema com a minha esposa, de estar internada, porque ela passou mal a gravidez.
Estava com baixa. Retomámos o trabalho no dia 11 de maio.

ObCig: Pode contar-nos como é que estão a correr os estudos do/a(s)
seu(s)/sua(s) filho/a(s)?
LF: O meu mais novo está a correr normalmente. Não vou dizer que
corria como na escola. Claro que não. Eu trabalho. Não consigo ajudálo, porque eu venho para o Porto trabalhar. Não é?! A minha esposa,
naquilo que ela sabe, porque ela também não tem uma grande
escolaridade. Por vezes é complicado ajudá-los nos TPC.

Não consigo ajudá-lo,
porque eu venho para o Porto
trabalhar. […] A minha esposa,
naquilo que ela sabe, porque
ela também não tem uma
grande escolaridade. Por vezes
é complicado ajudá-los nos
TPC.

ObCig: Na sua resposta, aborde os seguintes aspetos: organização dos tempos escolares e familiares…
LF: O que eu organizei é que eu iria trabalhar, não podia deixar de trabalhar. Não é?! Enquanto o miúdo tivesse TPC
e a minha esposa soubesse ajudá-lo, ajudava. As dúvidas que ela tinha, e o miúdo também, não é?! Para deixar
para trás e quando eu chegasse tentava ajudá-lo da melhor forma.

ObCig: Espaços de trabalho/estudo utilizados…
LF: Eu vivia na casa da avó da minha esposa, vivíamos num quarto. Claro que os miúdos estavam lá no quarto e
faziam lá os deveres.
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ObCig: Acesso a materiais escolares e equipamentos informáticos…
LF: Por exemplo, era o lápis, a borracha e o meu mais velho até podia usar uma caneta ou outra. O projeto Escolhas
chamado Eurobairro leva lá os TPC. Levam lá à quarta-feira e na próxima quarta-feira vão recolhê-los. Na semana
passada, eu fui chamado à escola e deram-me um tablet e um router da Internet. Só que eu estou a ter problemas
com o e-mail que eles criaram para cada aluno, que não consigo entrar no e-mail do meu filho. Não consigo. Não
sei porquê. Devo-lhe dizer que já enviei vários e-mails por causa do meu filho mais velho, porque posso ter de hoje
para amanhã problemas com a CPCJ, porque os meus filhos não estão a fazer os TPC e queria saber quais eram os
dias e as horas das aulas. Mas até agora ninguém me respondeu.

ObCig: Relacionamento com a escola e os/as professores/as…
LF: Não, não. Porque é assim. Eu por acaso mandei um e-mail com o número
meu contacto, para me ligarem, mas ainda ninguém me ligou. A Professora do
meu do meio, ela respondeu-me e eu expus-lhe a situação, que eu não
conseguia entrar no e-mail, e ela mandou-me levar o tablet à escola. Só que é

Eu vivia na casa da
avó da minha esposa,
vivíamos num quarto.
Claro que os miúdos
estavam lá no quarto e
faziam lá os deveres.

complicado ir à escola, porque eu saio de manhã cedo para trabalhar e chego à
noite a casa. Já não consigo mesmo ir à escola. Quando me contactaram, até foi da CPCJ, para saberem o porquê
de o meu miúdo não ter frequentado a escola. Eu informei a assistente social da escola que eu não tinha tecnologia
em casa. Eu direi que foi por parte da CPCJ que eles me cederam ou me emprestaram o tablet. Quando estou em
casa, eu ajudo os meus filhos a fazer os TPC. Quando não estou, é a minha esposa. Aquilo que eu consigo ajudar,
claro que ajudo. É o caso da minha esposa. Ela tem a 3.ª classe, mais dificuldades tem em ajudar o meu filho. Aquilo
é do 3.º e do 4.º ano. Eu ajudo naquilo que posso, mas nem sempre estou em casa.

ObCig: Deseja acrescentar alguma coisa que não tenha sido perguntado e que ache importante?
LF: É complicado. Eu agora falo como mediador intercultural e como estou integrado num projeto de rua. Nós, cá
no Cerco, estamos a trabalhar de outra forma. Por exemplo, à quarta e à sexta-feira vamos para a rua, brincamos
com os miúdos que estão na rua. Muitos estão em casa, mas a maioria está tudo na rua, na brincadeira. Nós
perguntamos se eles têm deveres, dificuldades. Se têm, ok. Aqui no Cerco tem uma mesa de pedra ou até, com
marcação, trago para o projeto Cercar-te, que é onde eu estou, e ajudo a fazer os trabalhos de casa. A maioria, para
não dizer todos, tem dificuldade em enviar os trabalhos para a professora. Então eu trago as fichas, digitalizo e
mando por e-mail para a Professora do aluno. Depois os Professores articulam com os pais. Por exemplo, ainda
ontem apareceu-me um caso de uma aluna que vai para o 5.º ano, não sabiam dela, não têm o contacto dela, há
coisa de três semanas. Eu andei aqui à procura de quem era o pai. Depois o pai apareceu-me aqui a dizer que o
número que estava na escola era da irmã mais velha. Ou seja, a filha mais velha não se interessava. Então eu mandei
o contacto do pai, informando que o pai é que é o Encarregado de Educação e é a ele que se devem dirigir ou
articular. Aqui no Cerco existem muitas dificuldades no contexto escolar e o nosso projeto tem tido sucesso. Ainda
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ontem a assistente social mandou-nos os parabéns porque muitos alunos estavam incontactáveis e agora estão
contactáveis. Se a epidemia trouxe crise económica à comunidade maioritária, mais rápido trouxe à comunidade
cigana. As feiras pararam completamente. Eu e o meu colega, o Professor que está comigo no contexto de rua,
articulámos os dois e até foi dele a iniciativa, trouxe alguns alimentos e nós íamos distribuí-los. Nós ajudámos
minimamente sete famílias só no Cerco. Estava eu a dizer que no Cerco, só no Cerco, existe uma comunidade cigana
muito grande que está a passar muitas dificuldades. Nós ajudamos cinco, seis, sete famílias, com a alimentação.
Nada mais, porque somos voluntários. Do nosso ponto de vista, como técnicos do projeto de rua, ainda há pouco
tempo olhámos para uma criança que estava na rua e perguntámos se tinha os deveres para fazer. “Ainda não fiz.”
Então eu chamei para fazermos o trabalho de casa. “Hoje não vou, porque tenho fome.” Como é que uma criança
pode fazer os deveres quando tem fome. Em Famalicão existe lá um acampamento também, que é o acampamento
onde eu vivo, que vivem lá sem água, sem luz. Vivem lá com extrema pobreza mesmo. Alguns eram feirantes e
deixaram de ser, porque não há feiras. Uns andavam à recolha de ferro velho e acho que também ainda não abriu.
Ali estamos com problemas graves no meio da comunidade cigana. Porque quando se trabalhava ganhava-se
qualquer coisa para dar de comer aos filhos. Hoje em dia o mundo parou completamente. Os feirantes ainda têm
reclamado, porque não há feiras. E a verdade é uma, quando a feira recomeçar, não vai ser a feira que era há quatro
ou cinco meses atrás. Claro que não. Primeiramente, tem de ter limite de pessoas. Depois há pessoas que têm
medo de ir à feira, para não se misturarem com as outras pessoas. O que eu achava importante era pedir a
colaboração de Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, como o nosso projeto de rua fez e ainda esperamos
resposta. Ao Banco Alimentar, à SONAE, …, no âmbito do nosso projeto, a ver se nos ajudavam para nós
distribuirmos alguns alimentos a pessoas que estão a passar fome. O pouco que nós distribuímos foi voluntário. As
Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia poderiam ter uma verba, digamos assim.
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Sónia Matos e filho
Entrevista realizada via Zoom em maio de 2020
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Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): Dados de caracterização do agregado familiar.
Sónia Matos (SM): Na totalidade, somos quatro, dois filhos, marido e mulher. Mãe, 44 anos, pai, 45 anos, filho, 10
anos, filha, 3 anos.

ObCig: Como é que têm vivido estes tempos de Pandemia?
SM: Desde que surgiu a Pandemia, foi algo que nenhum de nós estava preparado. Estou a tentar ultrapassar isto
como todas as pessoas da nossa sociedade. Isto é uma coisa nova e não nos prepararam nunca para uma coisa
destas. Não é!? Portanto, estamos a viver isto todos pela primeira vez. O mais complicado é o psicológico, porque
nós, o nosso corpo, a nossa forma de viver é muito com horários, com rotinas, com regras. Portanto, o nosso
organismo está completamente estabilizado no sentido de que falta qualquer coisa. Não é!? Mas, pronto, é uma
nova oportunidade também para nós pararmos, refletir em várias coisas que a gente não tem tempo para fazer

quando andamos na correria do nosso dia a dia. Temos que ver isto como uma coisa boa também. Também é
necessário às vezes a gente parar, para refletir.

ObCig: Quais foram as principais mudanças que ocorreram na vossa vida, desde o aparecimento da COVID-19 em
Portugal?
SM: As principais mudanças… Como disse, a nossa rotina alterou-se por
completo. O João passou a ter aulas em casa. Além das aulas e de ser mãe, ainda
sou professora também. Porque é difícil. Não é a mesma coisa. E eu posso falar
por experiência própria, porque também estou a ter aulas online em casa.
Portanto, é diferente, é completamente diferente, porque nós quando estamos
na sala absorvemos as coisas de uma forma diferente. E há vários estudos já que

…de início
também foi
complicado para ele
conseguir adaptar-se a
esta nova realidade.

referiram que é muito mais cansativo psicologicamente. Nós estamos muito
habituados a falar e a ver o outro. E o facto de estarmos só concentrados no som também nos deixa um cansaço
psicológico maior. Portanto, foi uma novidade para todos. O meu marido está em teletrabalho em casa, a Joana
está em casa também. Portanto, estamos todos em casa e tivemos de arranjar rotinas para conseguirmos conciliar
tudo. A nossa vida pessoal tem de continuar, só que dentro de quatro paredes. Não é?!

ObCig: Pode contar-nos como é que estão a correr os estudos do/a(s) seu(s)/sua(s) filho/a(s)? Na sua resposta,
aborde os seguintes aspetos: organização dos tempos escolares e familiares; espaços de trabalho/estudo utilizados;
acesso a materiais escolares e equipamentos informáticos; relacionamento com a escola e os/as professores/as.
SM: O João agora já está mais identificado com as rotinas, também. Pronto, porque de início também foi
complicado para ele conseguir adaptar-se a esta nova realidade. Também acho que os professores, como não estão
no espaço escola e não se encontram com eles pessoalmente, e não há o encontro entre os colegas professores,
acho que os professores também mandam demasiados trabalhos. Não é?! É muito trabalho para a crianças
conseguirem fazer coisas sem o professor, porque temos que ser
nós a dar a explicação quando eles não entendem e nós também
não entendemos a forma como os professores dão… Foi uma
aprendizagem para todos, para os alunos e para os professores.
Porque também há muitos professores que não têm condições de
ter computador em casa e falam com os alunos por whatsapp. Isto
não é só as pessoas… Há professores que também não têm essa
condição em casa.
[Acesso a materiais escolares e equipamentos informáticos;
relacionamento com a escola e os/as professores/as.] Através do
programa moodle que é criado pelas escolas. No moodle nós

…acho que os professores
também mandam demasiados
trabalhos. […] É muito trabalho
para a crianças conseguirem fazer
coisas sem o professor, porque
temos que ser nós a dar a
explicação quando eles não
entendem e nós também não
entendemos a forma como os
professores dão…
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colocamos os trabalhos, o João está a fazer precisamente o mesmo que eu, é o mesmo programa. Portanto, a
professora pede as fichas, pede a leitura, outras vezes pede a fotografia para depois ela passar para todos verem.
Eles têm feito muito mais trabalho em powerpoint e outro tipo de material sem ser o escrito. Portanto, eu acho
que isto vai trazer uma nova revolução na educação. Isto é uma ferramenta que nós descobrimos agora e que já
devíamos ter descoberto há mais tempo. Começou pelo Sócrates, que ele é que teve esta visão há alguns anos atrás
de começar a distribuir o Magalhães com esta mesma intenção, mas que caiu de uma forma que não foi aquela que
ele pensou. Mas que agora foi essencial. Não é?! Infelizmente nem os professores nem os alunos pegavam nesta
ferramenta que já existe há alguns anos. E agora é que sentimos essa necessidade de pegarmos todos nela. E
tivemos de aprender à força.
Pronto, nós temos dois computadores, um computador é meu, mas
já está muito velhinho, mas dá para ouvir as aulas. Eu fico com esse
e o João fica no outro, porque ele prefere o outro porque às vezes
tem de fazer trabalhos em direto com o professor. O meu marido
nos dias que eu e o João temos aulas da parte da manhã, ele tenta
fazer o trabalho dele mais da parte da tarde e à noite, para
tentarmos todos conciliar o material. Que é mesmo assim. Já para
não falar que o nosso país também não estava preparado para esta
carga tão grande de utilização da net. Portanto, muitas vezes vai

…também há muitos
professores que não têm
condições de ter computador em
casa e falam com os alunos por
whatsapp. Isto não é só as
pessoas… Há professores que
também não têm essa condição
em casa.

abaixo. É muito complicado quando eu estou a fazer uma frequência e o som vai abaixo. Há sempre coisas assim,
ainda a afinar.
[Espaços de trabalho/estudo utilizados.] Ele fica na cozinha, ele prefere estudar ali, ele tem uma secretária, mas
prefere estar ali. E eu fico aqui na sala. Pronto. O meu marido e a Joana tentam sair de manhã, ele vai beber um
café, vai dar uma volta com ela, para ela se distrair. Ela é muito pequenina. Neste momento, tenho uma tenda aqui
montada atrás. A minha casa está assim transformada num espaço terrível.
[Relacionamento com a escola e os/as professores/as.] De início foi um bocado complicado, porque é assim... Há
uns professores que pedem para que os trabalhos sejam enviados para o moodle, depois há outros que pedem
para enviar para o e-mail próprio, depois os outros querem o Whatsapp. E é muito complicado para os pais andarem
à procura onde é que estão as fichas e os trabalhos. Como te digo há muitas coisas a afinar, mas isto é tudo novo
para todos. Estamos todos a tentar fazer o melhor que podemos. Mas acho que os professores têm tido uma
disponibilidade de enviar e-mails para os pais a pedir informações ou quando alguma coisa não está bem. E também
tentamos falar com os professores através de e-mail e obtemos até resposta rápida, às vezes até mais rápida do
que quando a escola está a funcionar.

ObCig: Tem acompanhado ou apoiado o estudo do/a(s) seu(s)/sua(s) filho/a(s)?
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SM: Tem que ser, porque se não as crianças não conseguem.
Porque eles estão a dar matéria sem o professor. O ano não parou.
Eu muito sinceramente, se calhar não me posso comparar com a
realidade do resto das pessoas que estão a estudar, não é?! Eu
tenho um marido que é psicopedagogo, portanto, ele tem a
competência para dar mais esse apoio ao meu filho. Portanto,
nessa parte, eu fico um bocadinho mais na retaguarda e deixo o pai
fazer o trabalho. Porque se não seria muito complicado para mim

Eu olho para mim e vejo que
não tenho aquela base para o
poder ajudar. Agora relativamente
à comunidade cigana então eu
acho que nem pensar. Eu acho que
para essas crianças foi um ano
perdido.

ajudar o João. Eu olho para mim e vejo que não tenho aquela base
para o poder ajudar. Agora relativamente à comunidade cigana então eu acho que nem pensar. Eu acho que para
essas crianças foi um ano perdido.

ObCig: Quais são os principais desafios e dificuldades que tem sentido?
SM: Várias. Eu oiço às vezes ali a discussão dele com o João. Para já, eles tiveram que se habituar a uma tabela,
dias, quando é que fazem entregas. Tudo coisas que não faziam antes. Tiveram de se habituar também a utilizar o
moodle, esta ferramenta que não utilizavam antes. As metodologias de trabalho alteraram-se, porque eles
aprenderam mais a pesquisar na net, vão buscar imagens. Por um lado, o João até nesse aspeto está entusiasmado,
porque eram coisas que ele não fazia antes. Mas, como te digo, é uma aprendizagem que eles estão a fazer com os
pais, não é com os professores. Eles têm datas de entrega e no moodle colocam todos os trabalhos e os professores
depois vão ver, avaliar e dar resposta. Há coisa de um mês já saíram as notas do segundo semestre. A Educação
Física é mais complicado, o trabalho da Educação Física torna-se quase impossível. Mas os professores têm
mandado eles fazerem alguma ginástica e depois eles anotam quantos toques deram, quantos saltos deram.
Estamos a arranjar coisas novas, porque nós não sabíamos lidar com isto. Nem os professores nem nós. Não tivemos
tempo. Eu acho que até correu muito bem. E podia ter corrido muito mal. Mas, à partida, todos nós fizemos um
esforço. O ser humano é uma coisa impressionante, adapta-se a
tudo. Tem de se adaptar. Ele está no 5.º ano. Não teve contacto com
os colegas. Ele vê os colegas pelo Zoom, veem-se assim e falam pelo
Whatsapp quando precisam de alguma coisa. De resto não.

ObCig: Deseja acrescentar alguma coisa que não tenha sido

[Pesquisar na net] é uma
aprendizagem que eles estão a
fazer com os pais, não é com os
professores.

perguntado e que ache importante?
SM: Pessoalmente, o objetivo desta entrevista é escutar as vozes das famílias ciganas, mas eu não me posso
comparar com o resto da minha sociedade. Não é?! Tenho uma vida já muito diferente da minha comunidade. Eu
já trabalho há muitos anos e eu já tenho esta experiência. Agora as mulheres que eu acompanho e com as quais
desenvolvo trabalhos e projetos, a nossa primeira preocupação foi logo sabermos como é que podemos ajudar
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estas famílias. Então através da reunião do PLICC aqui do Seixal onde estão várias entidades, a AMUCIP partilhou a
sua preocupação e então o Agrupamento de Escolas da Nun’Álvares disponibilizou-se logo para organizarmos forma
de entregar os trabalhos em casa, em que a Câmara e técnicos da escola iriam levar as coisas a casa. A AMUCIP fez
a parte da divulgação, para avisar os pais que iriam lá entregar os trabalhos para os filhos e nesse sentido foram
entregues algumas, mas outras não foram entregues ou porque não estão nessa morada ou já não têm esse
telefone. E, portanto, é muito complicado e eu sei ver que a comunidade cigana tem uma baixa escolaridade imensa
e, portanto, os pais não vão conseguir fazer de professores. Porque é isso que nos pedem neste tempo de
pandemia. Os pais não são os pais educadores, são os pais professores. E a comunidade cigana não tem bagagem
para poder ajudar os filhos, em termos de escolaridade. Nem pensar. E, por outro lado, muita dificuldade, e acho
que quase maioritariamente em toda a comunidade cigana, são muito poucos aqueles que têm computador, mas
alguns conseguiram através do telefone. Colocar no telefone o Moodle e tentar ver através do Moodle. Foi um ano
muito complicado e vai ser muito complicado ainda, porque a gente ainda não sabe a segunda parte. Porque ainda
há uma nova segunda vaga, portanto, isto ainda não passou e nós, neste momento, estamos a atirar-nos para a
arena para ver como isto corre. Mas sabemos que temos de enfrentar isto. Ainda não temos muita certeza do nosso
futuro. É uma coisa muito incerta, neste momento, para todos.

Conversa com o filho de Sónia Matos
ObCig: Podes contar-nos como é que estão a correr os teus estudos
nestes tempos de Pandemia?
Filho de SM: Tem sido complicado viver nestes tempos, porque

…é muito complicado e eu sei

ver que a comunidade cigana tem
uma baixa escolaridade imensa e,
portanto, os pais não vão
conseguir fazer de professores

quando começou, no início desta quarentena, nós não estávamos
habituados a nada. Eu e a minha mãe tínhamos que estar a dividir os computadores. Nós não sabíamos se este
computador em que ela está aqui na sala funcionava. Nós temos outro, mas o outro é do trabalho da minha mãe.
Por isso nós tivemos de nos organizar. E conseguimos organizar. Demorou mais ou menos um mês para
conseguirmos. E nesse tempo foi muito complicado organizarmo-nos todos. A minha mãe a fazer trabalhos, eu
precisava de estar no computador. O outro computador é mais para ela, porque este computador já é um bocado
velho. E eu não sei trabalhar neste computador nem ela. Só o meu pai é que sabe. E o meu pai não pode fazer o
trabalho por nós, não é?! Foi complicado, mas agora já estamos organizados, faço trabalhos. Eu tenho a minha
secretária e às vezes a minha mãe vai para lá. O meu quarto tem lá uma secretária e é fácil de trabalhar.

ObCig: Relativamente à organização dos tempos escolares e familiares…
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Filho de SM: Isso eu só consegui organizar agora, só mesmo agora, porque eu agora fiz um horário que é: de manhã
tenho as aulas, das 10 até às 10h40, das 11 até às 11h40. Depois tenho as aulas da RTP. Depois vou almoçar. Quando
termina o almoço, vou fazer trabalhos de casa, depois paro um bocado. Antes da minha próxima aula, às 5, faço
mais um trabalho. Por isso faço dois trabalhos por dia. Às vezes eu posso não ter aulas às 11. À quarta não tenho
nenhuma aula, a não ser a da RTP. Aí eu posso fazer mais trabalhos. Também
tenho dias em que as professoras podem faltar, porque ocorre algum problema.

Desafios e dificuldades?

Mas isso é normal. Este tempo foi muito complicado. Gerir isto, numa palavra,
é complicado viver esta situação. Não estávamos preparados. Nenhum país

Muitos trabalhos.

estava preparado para isto. Ainda mais as pessoas que são pobres e ainda têm
que cuidar muito bem de si. É muito complicado, porque elas vão à
escola muito complicadamente. Porque têm pouco dinheiro.
Porque os pais podem não saber escrever nem ler. Era a situação
da minha mãe na escola. Se tivesse acontecido antes, era
complicado para a minha mãe, porque ela não conseguia ir às aulas

…tenho principalmente um
colega meu que falta a todas as
aulas e não faz trabalhos. Ele não
tem computador.

assim. E estou a falar nisto, porque acho que é um bom exemplo.

ObCig: Tens conseguido acompanhar as matérias e realizar as atividades propostas pelos/as professores/as? Para
os teus estudos, quem é que tem sido essencial na ajuda que tu necessitas no dia a dia?
Filho de SM: O meu pai e a minha mãe, os dois. Porque os meus pais já dizem, tens 10 anos, tens responsabilidade.
Mas não. Ainda não tenho assim responsabilidade para tomar conta das minhas coisas. Preciso ainda da ajuda
deles. É complicado nessa parte. Mas eles conseguem-me organizar muito.

ObCig: Relacionamento com a escola e os/as professores/as…
Filho de SM: A relação com a escola e com os meus professores foi normal. A falar com os meus professores nas
aulas. Falamos normalmente, como se não estivéssemos câmara a câmara. É como se estivéssemos cara a cara. Eu
não estou muito habituado nestas aulas assim. Eu não gosto muito que as pessoas me vejam por câmara. Eu gosto
mais de ver as pessoas cara a cara. Gosto de ver as pessoas pessoalmente. E pode estar a ter falhas na internet. Há
alunos que não têm internet. Há muitos colegas meus que faltam às aulas às vezes. Isso é habitual acontecer agora
nesta situação. Há muitos colegas que faltam a semana inteira. Eu tenho principalmente um colega meu que falta
a todas as aulas e não faz trabalhos. Ele não tem computador, a
mãe está sempre a trabalhar, o pai está no Porto. Ele veio do Porto
cá para Lisboa. E o que é que aconteceu? Ele não tem nada. Só tem
uma casa pequena. E a mãe só tem um telemóvel e ele precisava

Ele não tem nada. Só tem
uma casa pequena.

do telemóvel para fazer os trabalhos. Para nós fazermos os
trabalhos de TIC, de todas as disciplinas, português, matemática, ciências naturais, precisamos de um computador,
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porque as Professoras pedem sempre um trabalho no word, de pesquisa. Eu agora estou a fazer um passaporte
sobre as descobertas. E eu estou muito complicado nisso. Como eu vim para aqui agora, o meu pai está a tratar
disso, porque a Professora pediu para fazer em folhas, mas todos começaram a dizer na aula: “Professora podemos
fazer no word?”. A Professora disse “Está bem, podem fazer”. Eu não contei isso antes porque estava ocupado com
outros trabalhos. Agora contei e estou a fazer no word.

ObCig: Relativamente ao relacionamento com os/as colegas…
Filho de SM: Eu tenho Whatsapp, que é uma forma de comunicação. Eu falo com eles e temos um grupo no
Whatsapp. Podemos falar, várias conversas, divertimo-nos. Mas isso é no grupo de matemática. O grupo de
matemática manda-nos fotos de matemática e trabalhos. mas também gostamos de conversar aí e a professora
também gosta de conversar connosco. No outro dia tivemos um assunto muito interessante numa aula. Porque é
que os gatos machos não são às cores? A minha professora falou
sobre isso e meteu lá uma coisa. Eu vi isso e foi uma grande
fascinação. Eu pensava que todos os gatos podiam ter cores
diferentes, como, por exemplo, um gato na forma masculina podia
ter preto, branco, laranja. Normal, essas cores. Mas é mais as
fêmeas que são as únicas que têm essas cores.

ObCig: Quais são os principais desafios e dificuldades que tens
sentido em termos escolares?

Eu fazia os trabalhos de casa
em grupo na escola. Eu gostava
muito de fazer isso, porque
gostava de falar com os meus
colegas, saber o que estava certo
ou errado, para compreendermos
isso. É muito complicado para mim
fazer trabalhos sozinho.

Filho de SM: É muitos trabalhos. Muitos trabalhos. Normalmente
eu só tinha um trabalho por dia na minha escola. Por cada dia eu só tinha trabalho de matemática ou de português.
Raramente eu recebia três. Dois, pronto, dava conta, mas três já era complicado. Agora com tantos trabalhos…
Tenho um projeto para fazer que é “Conta-me, conta-me”, que durou até agora. Tenho muitos trabalhos de
português... Na tabela tenho normalmente quatro trabalhos de cada disciplina. Quatro. No que eu tenho
complicação é nos trabalhos de casa, porque eu não gosto de fazer os trabalhos sozinho. Eu gosto de falar sobre
isso com outra pessoa. Eu fazia os trabalhos de casa em grupo na escola. Eu gostava muito de fazer isso, porque
gostava de falar com os meus colegas, saber o que estava certo ou errado, para compreendermos isso. É muito
complicado para mim fazer trabalhos sozinho. Eu preciso sempre da ajuda do meu pai e da minha mãe. Com os
meus colegas era diferente. Eu fazia aquilo bem. Era normal conversarmos com os colegas e a professora para
entendermos aquilo.
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ObCig: Para ti, qual foi o maior desafio de todos neste período?
Filho de SM: Conseguir encarregar-me de tudo. Conseguir
incorporar-me na vida nova, entre aspas. É como se fosse uma vida
nova, começarmos de novo do zero. Só que com tecnologia. Foi
complicado integrar-me, porque não estava habituado a usar o
computador. Estava mais habituado a fazer trabalhos com lápis.

Tenho muitas saudades da
escola, principalmente de brincar
e olhar para a cara dos meus
colegas e das minhas professoras.
O intervalo não faz sentido sem os
amigos.

Mas agora é sempre a computador. Temos de saber mexer nisso.
Eu antes, quando comecei a escrever a computador, desde o início da quarentena, demorava mais ou menos dois
segundos para achar as teclas. Agora olho para o teclado e já consigo escrever aquilo rápido. Já escrevo mais ou
menos como o meu pai. Já a minha mãe é complicado. Ela demora um bocado.

ObCig: Queres acrescentar alguma coisa que aches importante?

Maior desafio?

Filho de SM: Tenho muitas saudades da escola, principalmente de
brincar e olhar para a cara dos meus colegas e das minhas
professoras. O intervalo não faz sentido sem os amigos. O intervalo
demora muito tempo. Demora mais tempo a passar. Eu e os meus
colegas falávamos sobre alguns jogos e também fazíamos muitos
jogos de voleibol, basquetebol, futebol. Era a parte melhor da
escola, falar com os colegas.

Conseguir encarregar-me de
tudo. […] . É como se fosse uma
vida nova, […] Só que com
tecnologia. […] Temos de saber
mexer nisso.
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Toya Prudêncio e filhas
Entrevista realizada via e-mail em junho de 2020
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Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): Dados de caracterização do agregado familiar.
Toya Prudêncio (TP): 4 pessoas. Idades, 39, 32, 15, 11 (Pai, mãe, filha, filha).

ObCig: Como é que têm vivido estes tempos de Pandemia?
TP: Com algumas dificuldades de adaptação pois devido à pandemia temos de estar em teletrabalho e dividir as
tarefas do quotidiano e ainda assim temos de ajudar as meninas com a organização escolar.

ObCig: Quais são as principais mudanças que ocorreram na sua vida, desde o aparecimento da COVID-19 em
Portugal?

TP: Não ter a família perto como de costume, são eles que são a
nossa base de apoio. O teletrabalho que é uma nova realidade para
nós, mas que nos dá outra perspetiva do que pode ser feito sem
estar dentro do escritório, podendo assim estar mais presente na
vida dos nossos filhos. Outra coisa foi a volta da tele-escola e a
organização do estudo das meninas.

ObCig: Pode contar-nos como é que estão a correr os estudos
do/a(s) seu(s)/sua(s) filho/a(s)?

Complicado!!! Temos de nos
separar pelas divisões da casa,
bem como fechar as portas, pois
algumas aulas coincidem e ainda
temos as reuniões de trabalho e a
faculdade de um de nós no
momento. A gestão por vezes
torna-se muito complicada de ser
feita.

Na sua resposta, aborde os seguintes aspetos: organização dos
tempos escolares e familiares…
TP: Continuamos a acordar cedo pois o horário das aulas não é sempre igual e cada uma das meninas tem o seu.
Tentamos fazer como se ainda estivessem na aulas presenciais, ou seja, de manhã ou se assiste às aulas ou se faz
os trabalhos, depende do horário das aulas online. Mas tentamos fazer com que o horário escolar seja cumprido,
se não for a assistir às aulas que seja a fazer os trabalhos propostos, que são muitos devido às diversas disciplinas.

ObCig: Espaços de trabalho/estudo utilizados?
TP: Complicado!!! Temos de nos separar pelas divisões da casa, bem como fechar as portas, pois algumas aulas
coincidem e ainda temos as reuniões de trabalho e a faculdade de um de nós no momento. A gestão por vezes
torna-se muito complicada de ser feita.

ObCig: Acesso a materiais escolares e equipamentos informáticos?
TP: No início foi difícil pois somente tínhamos um PC em casa e as aulas
online por vezes não eram assistidas, pois são 2 meninas e tínhamos de
dividir os tempos, uma vez assistia uma menina e na outra assistia a
outra, ou não assistia nenhuma pois o pai tinha de estar em reunião e
trabalhar. Fizemos um pedido à escola de auxílio, e ao fim de algumas
semanas facultaram um tablet com teclado que é agora dividido pelas
2 meninas. Não resolve, mas ajuda.

No início foi difícil pois
somente tínhamos um PC em
casa e as aulas online por
vezes não eram assistidas, pois
são 2 meninas e tínhamos de
dividir os tempos, uma vez
assistia uma menina e na outra
assistia a outra, ou não assistia
nenhuma pois o pai tinha de
estar em reunião e trabalhar

ObCig: Relacionamento com a escola e os/as professores/as?
TP: Estávamos e estamos a adaptar-nos a uma nova realidade, e como seria de esperar no início a comunicação
não foi a melhor pois ainda falta os professores entenderem que nem todas as crianças têm os mesmos meios.
Assim sendo e visto que a igualdade de acesso ao material escolar necessário não é a mesma para todos, não pode
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ser exigido o mesmo desempenho e acompanhamento a todos os alunos, temos, sim, de ter em conta o contexto
familiar de cada um e adaptarem-se à realidade de cada menino de
forma a que todos possam ter sucesso escolar.

ObCig: Tem acompanhado ou apoiado o estudo do/a(s)
seu(s)/sua(s) filho/a(s)? Quais são os principais desafios e
dificuldades que tem sentido?
TP: Sou eu enquanto mãe que vou organizando os tempos de

Sou eu enquanto mãe que
vou organizando os tempos de
estudo […]. Conciliar trabalho
doméstico, teletrabalho e escola.
Também a gestão de quem vai
utilizar o PC.

estudo, tentando acompanhar dentro do que aulas foram ou não
assistidas e que trabalhos foram realizados. Conciliar trabalho doméstico, teletrabalho e escola. Também a gestão
de quem vai utilizar o PC.

ObCig: Deseja acrescentar alguma coisa que não tenha sido perguntado?
TP: Neste tempo de pandemia as desigualdades ficaram mais acentuadas e visíveis quer para as crianças, quer para
nós enquanto pais, que nos vemos confrontados com as dificuldades que os nossos filhos enfrentam no que diz
respeito à educação justa e igualitária, que neste caso em concreto não existe.

Conversa com as filhas de Toya Prudêncio

ObCig: Podes contar-nos como é que estão a correr os teus estudos
nestes tempos de Pandemia?
Filha(s) TP: A rotina não mudou muito, pois continuamos a acordar

Neste tempo de pandemia as
desigualdades ficaram mais
acentuadas e visíveis quer para as
crianças, quer para nós enquanto
pais.

cedo para assistir às aulas ou para fazer os trabalhos.

ObCig: Por exemplo, relativamente a aspetos como:
a. Organização dos tempos escolares e familiares;
b. Espaços de trabalho/estudo utilizados.
Filha(s) TP: O espaço para estudar é partilhado entre nós, os
espaços mais utilizados são o quarto e a sala.

ObCig: Acesso a materiais escolares e equipamentos informáticos.
Filha(s) TP: Ao início havia apenas um PC que era utilizado pela
minha irmã e pelo meu pai. Mais tarde a escola disponibilizou um
tablet que agora é partilhado por mim e pela minha irmã.

Ao início havia apenas um PC
que era utilizado pela minha irmã
e pelo meu pai. Mais tarde a
escola disponibilizou um tablet
que agora é partilhado por mim e
pela minha irmã.
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ObCig: Relacionamento com a escola e os/as professores/as.
Filha(s) TP: A comunicação no início foi complicada, pois não tínhamos maneira de comunicar. Mas depois que
arranjamos solução a comunicação foi bastante melhorada, agora tenho uma boa comunicação com os professores,
especialmente desde que nos foi fornecido o tablet.

ObCig: Relacionamento com os/as colegas.
Filha(s) TP: Muito pouco, pois não tenho os contactos de quase nenhum.

ObCig: Tens conseguido acompanhar as matérias e realizar as atividades propostas pelos/as
professores/as?
Filha(s) TP: Sim, mas com muitas dificuldades, porque tenho de

Desafios e dificuldades?

partilhar o tablet com a minha irmã, que tem bastantes trabalhos e
eu tenho trabalhos muito extensos, o que dificulta a entrega dos
trabalhos no tempo estabelecido.

Cumprir os prazos dos
trabalhos e partilhar o tablet com
a minha irmã.

ObCig: Quais são os principais desafios e dificuldades que tens
sentido em termos escolares?
Filha(s) TP: Cumprir os prazos dos trabalhos e partilhar o tablet com a minha irmã.
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Susana Silveira e filha
Entrevista realizada via e-mail em junho de 2020
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Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): Dados de caracterização do agregado familiar.
Susana Silveira (SS): O nosso agregado familiar é composto por 2 adultos e 2 crianças. 35, 30, 10 e 8 anos de idade.
Pai, mãe e dois filhos, menina e menino.

ObCig: Como é que têm vivido estes tempos de Pandemia?
SS: À semelhança de todo o país têm sido tempos difíceis, pois não foi nada fácil de um dia para o outro ver as
nossas vidas totalmente alteradas.

ObCig: Quais são as principais mudanças que ocorreram na sua vida, desde o aparecimento da COVID-19 em
Portugal?
SS: Como é evidente as maiores mudanças foi o confinamento, a interrupção letiva das crianças e a suspensão do
trabalho.

ObCig: Pode contar-nos como é que estão a correr os estudos do/a(s) seu(s)/sua(s) filho/a(s)? Na sua resposta,
aborde os seguintes aspetos: organização dos tempos escolares e familiares; espaços de trabalho/estudo utilizados;
acesso a materiais escolares e equipamentos informáticos; relacionamento com a escola e os/as professores/as.
SS: Os estudos dos meninos estão a correr bem, claro que no início foi difícil, pois eles nunca tinham lecionado
através de tele aula... Mas agora já tudo se vai normalizando, recebem e enviam os TPC por e-mail, assim como as
avaliações. Certo é que nem tudo é mau, eles têm tempo de estudar, sentamos mais vezes à mesa e falamos de
vários assuntos, jogamos jogos de tabuleiros e ajudam nas tarefas domésticas, assim como no cuidado diário do
Coelho Bolinha.
Os trabalhos são feitos na cozinha onde tem mesa, cadeiras para
estudar, os tablets e telemóveis na hora de estudo estão à
disposição, pois nesta época de pandemia até a TV é necessária
para os estudos.
As professoras têm sido impecáveis e muito atentas como sempre,
disponíveis para tirar dúvidas e corrigir os TPC.

ObCig: Tem acompanhado ou apoiado o estudo do/a(s)
seu(s)/sua(s) filho/a(s)? Quais são os principais desafios e

Os trabalhos são feitos na
cozinha onde tem mesa, cadeiras
para estudar, os tablets e
telemóveis na hora de estudo
estão à disposição. […] As
professoras têm sido impecáveis e
muito atentas como sempre,
disponíveis para tirar dúvidas e
corrigir os TPC.

dificuldades que tem sentido?
SS: Gosto que eles tenham autonomia para realizar os trabalhos, mas sempre que é necessário estou presente para
ajudar. No início o mais difícil foi criar hábitos e rotinas.

ObCig: Deseja acrescentar alguma coisa que não tenha sido perguntado e que ache importante?
SS: Infelizmente sei que nem todas a crianças portuguesas Ciganas dispõem das condições necessárias para esta
nova realidade escolar, pois muitas não têm nem PC ou telemóvel, muito menos Internet, muitas das vezes os pais
não conseguem acompanhar os filhos devido à baixa escolaridade... E muitas mas muitas crianças não têm uma
habitação condigna para sequer poderem estudar.
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Conversa com a filha de Susana Silveira (10 anos, a frequentar o 4.º ano de escolaridade)
ObCig: Podes contar-nos como é que estão a correr os teus estudos
nestes tempos de Pandemia?
Filha de SS: Estão a correr bem. Estudo na cozinha e no
meu quarto, uso os materiais escolares, a TV, o tablet e o

Estudo na cozinha e no
meu quarto, uso os materiais
escolares, a TV, o tablet e o
telemóvel.

telemóvel. A minha professora é muito atenciosa. [Sobre o
relacionamento com os/as colegas] Muito bom.

ObCig: Tens conseguido acompanhar as matérias e realizar as atividades propostas pelos/as professores/as?
Filha de SS: Sim.

Desafios e dificuldades?

ObCig: Quais são os principais desafios e dificuldades que tens

Não conseguir entrar na
escola virtual.

sentido em termos escolares?
Filha de SS: Não conseguir entrar na escola virtual.
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Guiomar Sousa
Entrevista realizada via e-mail em junho de 2020
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Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): Dados de caracterização do agregado familiar.
Guiomar Sousa (GS): Somos 3 aqui em casa, 38 anos, 18 e 10 anos, mãe e filhos.

ObCig: Como é que têm vivido estes tempos de Pandemia?
GS: Vivemos esta situação com calma, apesar de haver zonas
problemáticas, a zona onde vivemos, desde o início respeitou o
isolamento, mesmo antes da ordem do confinamento, e temos um
número bastante pequeno de infetados.

ObCig: Quais são as principais mudanças que ocorreram na sua

A maior dificuldade que eu
sinto é não conseguir ajudar em
algumas matérias em relação aos
trabalhos de casa. De resto,
mesmo ela, tem-se adaptado bem,
com a ajuda dos professores.

vida, desde o aparecimento da COVID-19 em Portugal?
GS: As mudanças aconteceram apenas no âmbito da nossa rotina, de ficarmos em casa e só sair eu, a mãe, para
fazer as compras.

ObCig: Pode contar-nos como é que estão a correr os estudos do/a(s) seu(s)/sua(s) filho/a(s)? Na sua resposta,
aborde os seguintes aspetos: organização dos tempos escolares e familiares; espaços de trabalho/estudo utilizados;
acesso a materiais escolares e equipamentos informáticos; relacionamento com a escola e os/as professores/as.
GS: Os estudos dos meus filhos, o mais velho parou, pois está numa formação, e até ordem contrária parou tudo
nesse sentido. A minha filha começou a escola virtual. O Ministério da Educação junto com os professores, pelo
menos é essa perceção que eu tenho, não estão a sobrecarregar os alunos. Os professores são bastante acessíveis,
assim como a diretora de turma.

ObCig: Tem acompanhado ou apoiado o estudo do/a(s)
seu(s)/sua(s) filho/a(s)? Quais são os principais desafios e
dificuldades que tem sentido?
GS: O acompanhamento da minha filha tem sido tranquilo, tem
espaço,

equipamento

informático

para

fazer

todo

o

…por ter uma habitação
com todos os meios para a
nossa segurança e proteção,
ajudou nesta nova adaptação.

acompanhamento necessário. A maior dificuldade que eu sinto é
não conseguir ajudar em algumas matérias em relação aos trabalhos de casa. De resto, mesmo ela, tem-se
adaptado bem, com a ajuda dos professores.

ObCig: Deseja acrescentar alguma coisa que não tenha sido perguntado e que ache importante?
GS: Acrescento que por ter uma habitação com todos os meios para a nossa segurança e proteção, ajudou nesta
nova adaptação.
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Bernardino Romão e filho
Entrevista realizada via e-mail em junho de 2020
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Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig): Dados de
caracterização do agregado familiar.
Bernardino Romão (BR): Bernardino Romão, 41 anos; Mãe:
Marlene Pinto, 38 anos; Filho: Cirilo Romão, 18 anos
Filha: Marlene Romão, 12 anos; Filha: Ariana Romão, 11 anos.

No tempo de quarentena,
não foi nada fácil gerir o pouco
dinheiro para manter uma casa
com 5 pessoas.

ObCig: Como é que têm vivido estes tempos de Pandemia?
BR: No tempo de quarentena, não foi nada fácil gerir o pouco dinheiro para manter uma casa com 5 pessoas, mas
até agora vamos conseguindo.

ObCig: Quais são as principais mudanças que ocorreram na sua vida, desde o aparecimento da COVID-19 em
Portugal?
BR: A principal mudança é tentar conviver com o vírus, tendo em conta todas as medidas de segurança
implementadas e que nos fez modificar o nosso dia a dia.

ObCig: Pode contar-nos como é que estão a correr os estudos do/a(s) seu(s)/sua(s) filho/a(s)? Na sua resposta,
aborde os seguintes aspetos: organização dos tempos escolares e
familiares; espaços de trabalho/estudo utilizados; acesso a
materiais escolares e equipamentos informáticos; relacionamento
com a escola e os/as professores/as.
BR: Até ao momento, relativamente bem. O mais velho é o que
melhor organiza o tempo nos aspetos escolares, e não só, tendo
como refúgio o seu quarto para estudar e passar a maioria do

As duas meninas, no
princípio da quarentena, não
tinham aulas por falta de
equipamentos. […] Umas semanas
depois, a escola facilitou
equipamentos.

tempo. Nesse tempo, apenas nas primeiras semanas ficou sem
fazer quase nada, depois logo começou com as aulas em
videochamada. Nesse tempo até agora sempre manteve contacto com professores e colegas de turma.
As duas meninas, no princípio da quarentena, não tinham aulas por falta de equipamentos, mas como eu trabalho
na mesma escola que elas frequentam, os professores facilitavam-me os trabalhos em papel para elas irem fazendo.
Umas semanas depois, a escola facilitou equipamentos, nomeadamente computadores para assistirem às aulas.
Neste momento, assistem a todas as aulas através de videochamada e fazem os trabalhos exigidos pelos
professores, tendo como dias de descanso o fim de semana para poderem compartilhar os momentos com a família.

ObCig: Tem acompanhado ou apoiado o estudo do/a(s) seu(s)/sua(s) filho/a(s)? Quais são os principais desafios e
dificuldades que tem sentido?
BR: Tento acompanhar o máximo possível e apoiando sempre, mas muitas das vezes, e mais as miúdas, têm dúvidas
que nem sempre posso ajudar. E aí sim, sinto dificuldades, mas as pesquisas na internet sempre ajudam um pouco.
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Conversa com o filho de Bernardino Romão
ObCig: Podes contar-nos como é que estão a correr os teus estudos
nestes tempos de Pandemia?
Filho de BR: Com a pandemia tanto os alunos como os professores
estão a tentar adaptar-se a esta nova forma de ensino e é
compreensível que sejam cometidos erros, o que acontece com
frequência. Disponibilizam um horário com aulas assíncronas e
síncronas, sendo que com as aulas síncronas é utilizado uma
ferramenta

chamada

Google

Meet

em

que

se

fazem

videochamadas para discutir assuntos, apresentar matéria e retirar

São enviados emails diários
pela escola sobre assuntos
importantes do momento e para
retirar qualquer dúvida que
tenham, sendo que também os
professores estão sempre
disponíveis para executar a
mesma função.

dúvidas. Quanto aos trabalhos, é utilizado o Google Classroom em
que é mandado a proposta juntamente com documentos e indicações que ajudem na sua realização com um prazo
a cumprir. A escola disponibiliza computadores e internet para quem não tenha, assim todos conseguem assistir
às aulas e fazer os trabalhos submetidos pelos professores. São enviados emails diários pela escola sobre assuntos
importantes do momento e para retirar qualquer dúvida que tenham, sendo que também os professores estão
sempre disponíveis para executar a mesma função.
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ObCig: Tens conseguido acompanhar as matérias e realizar as atividades propostas pelos/as professores/as?
Filho de BR: Os professores disponibilizam resumos da matéria
apresentada na aula síncrona, de forma a que seja fácil o estudo
dos mesmos. Apenas tem havido algumas dificuldades em realizar
as tarefas, pois são bastantes e muitas vezes com prazos de entrega
muito próximos.

… tem havido algumas

dificuldades em realizar as tarefas,
pois são bastantes e muitas vezes
com prazos de entrega muito
próximos.

ObCig: Quais são os principais desafios e dificuldades que tens
sentido em termos escolares?
Filho de BR: A principal dificuldade foi a adaptação a este novo método de ensino, pois é bastante diferente do
ensino normal, não há tanta comunicação com os professores, o que torna a compreensão e a interiorização dos
assuntos apresentados nas aulas mais demorada e com menos eficiência.

I) Destaque

Prémio ObCig Empresas Integradoras
O Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig) promove a 2.ª edição do “Prémio ObCig Empresas Integradoras”.
A iniciativa, criada em 2019 para distinguir empresas que desempenham um papel importante na integração laboral
de pessoas ciganas, volta este ano com período de candidaturas de 1 de junho a 17 de julho.
Ver o regulamento em: https://bit.ly/3cVQGri

Prémio ObCig Pessoa de Mérito
O Observatório das Comunidades Ciganas (ObCig) promove este ano a 1.ª edição do “Prémio ObCig Pessoa de
Mérito”, com o objetivo de reconhecer pessoas que desenvolvam, há 10 ou mais anos, trabalho voluntário no
âmbito da integração de pessoas ciganas. O período de candidaturas decorre entre o dia 1 de junho e o dia 17 de
julho.
Ver o regulamento em: https://bit.ly/2WPLxv3

Publicações ObCig
Dissertações de Mestrado, Teses de Doutoramento e Projetos de Investigação - Candidaturas de 15 de maio a 25
de julho
Com o intuito de dar continuidade à Coleção Olhares, o Observatório das Comunidades Ciganas (OBCIG) abriu, de
15 de maio a 25 de julho, o período de candidaturas à apresentação de Dissertações de Mestrado, Teses de
Doutoramento e Projetos de Investigação. Este processo dirige-se a Mestres e Doutores/as, devendo os estudos
realizados sobre as pessoas ciganas abordar, preferencialmente, problemáticas como a Educação, a Saúde, a
Integração no Mercado de Trabalho, a Igualdade e as Relações Sociais de Género, as Experiências de Discriminação,
as Práticas de Integração das Pessoas Ciganas nos Territórios, a Situação de Pessoas Ciganas Itinerantes e a
Mediação Intercultural.
Ver o edital em:
https://www.obcig.acm.gov.pt/documents/58622/209362/Edital+para+publica%C3%A7%C3%B5es+2020.pdf/529
5bdc8-6364-4c5c-8889-d0b355d94a7e
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Coleção Olhares
A Coleção Olhares, criada em 2005, conta com 12 números publicados. A Coleção Olhares pretende divulgar
estudos, trabalhos e/ou teses com particular interesse para a temática das comunidades ciganas. O ObCig publicou
no fim do ano 2019 os três últimos números em suporte papel e digital, abaixo divulgados.
Coleção Olhares #10
Título: Ciganos e Literacia Digital: um estudo de caso no distrito de Évora
Autor: Carlos Boto Medinas
Data de Publicação: Dezembro de 2019
Publicação disponível para consulta em: https://www.obcig.acm.gov.pt/-/colecaoolhares-n-10

Coleção Olhares #11
Título: "Quando sair só quero trabalhar como aqui": perspetivas em torno da
Reinserção Social das mulheres ciganas no pós-reclusão
Autora: Andreia Ferreira Brito
Data de Publicação: Dezembro de 2019
Publicação disponível para consulta em: https://www.obcig.acm.gov.pt/-/colecaoolhares-n-11

Coleção Olhares #12
Título: As políticas sociais RSI e o PER, como instrumento de integração social das
famílias ciganas Estudo de caso no distrito de Vila Real
Autora: Ana Virgínia Vaz Pinto Vilaverde
Data de Publicação: Dezembro de 2019
Publicação disponível para consulta em: https://www.obcig.acm.gov.pt/-/colecaoolhares-n-12
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II) Associativismo
Sílaba Dinâmica – Associação Intercultural, em parceria como a Letras Nómadas – Associação de Investigação e
Dinamização das Comunidades Ciganas e a Ribalta Ambição – Associação para a Igualdade de Género nas
Comunidades Ciganas, com o apoio do ACM.
Vídeo: Por Ti, por Todos, Fica em Casa! | Covid 19 | Campanha de Sensibilização e Prevenção junto das
Comunidades Ciganas
Para ver o vídeo: https://www.facebook.com/ACMigracoes/videos/211846803246491/

Sílaba Dinâmica – Associação Intercultural, em parceria como a Letras Nómadas – Associação de Investigação e
Dinamização das Comunidades Ciganas e a Ribalta Ambição – Associação para a Igualdade de Género nas
Comunidades Ciganas, com o apoio do ACM.
Vídeo: COVID-19: O Ciganinho Chico alerta! | Campanha de Sensibilização e Prevenção junto das Comunidades
Ciganas
Para ver o vídeo: https://www.facebook.com/ACMigracoes/videos/255619435609101/
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Alto Comissariado para as Migrações
Programa de Apoio ao Associativismo Cigano 2020
Os projetos devem procurar promover o combate à discriminação e sensibilização da opinião pública, a formação
sobre cidadania, bem como o conhecimento da história, língua e cultura ciganas; e outras ações que concorram
diretamente para a execução das metas definidas nas prioridades estabelecidas pela ENICC, ou ações de apoio
alimentar ou outras relacionadas com a atual emergência social.
Candidaturas até 18 de junho de 2020
Para mais informações: naci@acm.gov.pt | https://www.acm.gov.pt/-/programa-de-apoio-ao-associativismocigano-2020-candidaturas-ate-18-de-junho-de-2020?fbclid=IwAR02IR3SidBXWjoax1TDQqSNYwK8cmLkD0mQfhuKCtAWSuaeJngm4RQYjQ
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III) Projetos

Alto Comissariado para as Migrações
Guia para a Conceção de Planos Locais para a Integração das Comunidades Ciganas
Data de Publicação: Junho de 2019
Publicação disponível para consulta em: https://www.obcig.acm.gov.pt/outraspublicacoes

Animar – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local
Des/Envolvimento: Estratégias e Perspetivas no trabalho com as comunidades
ciganas
A edição do “Animar às Sextas” de dia 5 de junho é dedicada ao tema
Des/Envolvimento: Estratégias e Perspetivas no trabalho com as comunidades
ciganas. Participam Bruno Gonçalves e Olga Mariano (Letras Nómadas), Aurora
Coelho (ECOS), Vanessa Chinelo (Terras Dentro), Cláudio Garcia e Cátia Montes.
Data: 05 de junho | 14:30 - 17:30
Para mais informações: https://www.animar-dl.pt/agenda/984

Associação plano i
Programa Uni+
Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro em Contexto Universitário: crenças e
práticas, por Sofia Neves (Coord.)
O Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro: Crenças e Práticas, foi desenvolvido
no âmbito do Programa UNi+ e promovido pela Associação Plano i. O UNi+ tem, entre
outros, o intuito de caracterizar o fenómeno da violência no namoro em Portugal,
através da realização de estudos científicos que contribuam para o desenvolvimento
de políticas e de medidas de prevenção e de combate à violência doméstica e de
género. O relatório que aqui se divulga é uma súmula dos resultados principais do
Estudo, que abrange o período de abril de 2017 a janeiro de 2020.
Data de publicação: Fevereiro 2020
Ver a publicação aqui:
http://cid.cig.gov.pt/Nyron/Library/Catalog/winlibimg.aspx?skey=CDB781C63EB344EAAAEA6D9208D065C7&doc
=96717&img=141937
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IV) Divulgação de Eventos e Relatórios
Internacionais

Council of Europe. Commissioner for Human Rights
Annual Activity Report 2019 by Dunja Mijatovic
The activities I carried out during 2019 provide an overall picture of the main
problems, challenges and opportunities that European countries are facing in the
field of human rights. The image I get from that work is of a Europe circling a
roundabout, uncertain about its direction and the human rights obligations which
member states voluntarily agreed upon.
Data de publicação: Abril de 2020
Publicação disponível para consulta em:

https://search.coe.int/commissioner/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809e2117
40

Council of Europe. Committee on Anti-discrimination, Diversity and Inclusion
(CDADI)
Introductory Note on the anti-discrimination, diversity and inclusion dimensions of
the response to COVID-19.
The COVID-19 virus and disease pose a threat to health and life across Europe and
the world. States have a duty to ensure public health and safety and are under
pressure to take unprecedented and drastic measures, with little time for
consultation.
Data de Publicação: Abril de 2020

Publicação disponível para consulta em: https://rm.coe.int/cdadi-introductorynote-en-08042020-final-version/16809e201d

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Coronavirus Pandemic in the EU - Fundamental Rights Implications - Bulletin 1
The outbreak of COVID-19 affects people’s daily life in the 27 EU Member States. As the
number of infected people in the EU territory began to mount rapidly in February and
March, governments put in place a raft of measures – often introduced in a period of
only a few days – in an effort to contain the spread of the virus. Many of these measures
reflect how, in exceptional emergency situations, the urgent need to save lives justifies
restrictions on other rights, such as the freedom of movement and of assembly. This
report outlines some of the measures EU Member States have put in place to protect
public health during the COVID-19 pandemic. It covers the period 1 February – 20 March
2020.
Data de Publicação: Abril de 2020
Publicação disponível para consulta em:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-1_en.pdf

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
Coronavirus COVID-19 Outbreak in the EU Fundamental Rights Implications [Country:
Portugal]
These reports constitute background material for a comparative report for the project
“Coronavirus COVID-19 outbreak in the EU – fundamental rights implications”. The
country studies were prepared by FRA’s research network, FRANET for the April 2020
edition of the report. The information and views contained in the document do not
necessarily reflect the views or the official position of the FRA. The documents are made
available for transparency and information purposes only and do not constitute legal
advice or legal opinion.
Data de Publicação: Março de 2020
Publicação disponível para consulta em:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/portugal-report-covid-19-april-2020_en.pdf

Sociologia, Problemas e Práticas. 93|2020
“Ciganos Portugueses: escola e mudança social” por Maria Manuela Mendes, Olga
Magano e Ana Rita Costa
O cumprimento da escolaridade obrigatória, o sucesso e o controlo do abandono escolar
estão longe de ser metas atingidas em Portugal para as crianças e jovens ciganos.
Atualmente está mais clara a importância da escolarização, seja do ponto de vista do
estado, regulador do acesso de todos ao sistema de ensino público, seja por parte das
famílias, que reconhecem a sua importância como recurso essencial para uma cidadania
efetiva. Neste artigo, através de uma abordagem etnográfica, são evidenciadas, por um
lado, a continuidade de reprodução de desigualdades sociais em relação aos ciganos
portugueses e, por outro, os processos de mudança em curso que mostram que, face à
escola, os ciganos experienciam desafios, enfrentando mudanças provindas de dentro e
de fora da escola.
Data de Publicação: Março de 2020
Artigo disponível para consulta em: https://journals.openedition.org/spp/7754

41

Council of Europe
The Representation of Roma in Major European Museum Collections (2020) by Sarah
Carmona
Combating anti-Gypsyism and discrimination in its diverse forms constitutes one of
the priority areas of the Council of Europe’s Strategic Action Plan for Roma and
Traveller Inclusion (2020-2025).
In order to achieve this, it is necessary to improve the wider public’s understanding
of Roma history and the place of Roma in European history. Knowing and
understanding Roma and Travellers, their customs, their professions, their history,
their migration and the laws affecting them are indispensable elements for
understanding the situation of Roma and Travellers today and the discrimination
they face. The pulication “The representation of Roma in major European museum
collections. Volume 1 – The Louvre” focuses on what some of the works exhibited at
the Louvre Museum tell us about the place and perception of Roma in Europe from
the 15th to the 19th century.
Data de Publicação: Fevereiro de 2020
Publicação disponível para consulta em: https://rm.coe.int/representation-of-roma-louvre-en/16809d7303

Council of Europe
Strategic Action Plan for Roma and Traveller Inclusion 2020-2025
The Council of Europe’s Committee of Ministers adopted the Strategic Action Plan
for Roma and Traveller Inclusion 2020-2025 to combat anti-Gypsyism and
discrimination and to support equality. The plan also will foster democratic
participation, promote public trust and accountability and support access to inclusive
quality education and training.
Data de Publicação: Janeiro de 2020
Para mais informações: https://www.coe.int/en/web/roma-and-travellers//committee-of-ministers-adopts-new-action-plan-for-roma-and-traveller-inclusion
Publicação disponível para consulta em:
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680998933

Council of Europe
The Representation of Roma in European Curricula and Textbooks. Analytical Report
Autores/as: Spielhaus, Riem; Szakács-Behling, Simona; Ailincai, Aurora; Hopson,
Victoria & Pecak, Marko
This is a joint report commissioned by the Council of Europe to the Georg Eckert
Institute in partnership with the Roma Education Fund which seeks to analyse the
representation of Roma in curricula and textbooks currently in use in upper levels of
primary and secondary schools across Europe. The study includes the subjects of
history, civic education and geography from 21 member states of the Council of
Europe: Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the
Czech Republic, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, the Republic of Moldova,
Montenegro, Poland, Romania, Serbia, the Slovak Republic, Spain, North Macedonia,
the United Kingdom, and from Kosovo. The focus of the study is on the 10-18 age
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group, covered in most countries by lower and upper secondary schooling (namely ISCED levels 2 and 3).
Data de Publicação: 2020
Publicação disponível para consulta em: https://repository.gei.de/bitstream/handle/11428/306/COE%20%20The%20Representation%20of%20Roma%20-%20web%20version.pdf?sequence=10&isAllowed=y
Conseil of Europe
Thematic Report on Governmental Support for the Promotion of Romani Arts and Culture and Holocaust
Remembrance, as Well as Related International Co-Operation by Ad Hoc Committee of Experts on Roma and
Traveller Issues (CAHROM)
Data de Publicação: Dezembro de 2019
Publicação disponível para consulta em: https://rm.coe.int/cahrom-2019-4final-en-endorsed-promotion-ofromani-arts-and-culture-an/1680994a29

Roma and pro-Roma civil society organisations
Setting Out the EU Post-2020 Roma Equality And Inclusion Policy
Post-2020 European Roma Coalition. Civil Society feedback on the Roadmap
published by DG Justice
In order to ensure a strong commitment and tangible results by European institutions
to the post-2020 EU policy on Roma, a number of Roma and pro-Roma civil society
organisations have come together and established a Post-2020 European Roma
Coalition (working title). The aim of the Coalition is to achieve substantive equality,
participation and social justice of Roma in all spheres of life by combating
antigypsyism, strengthening Roma and pro-Roma civil society and by fostering
principles of good governance into the Roma policies at the EU and national levels,
political will and institutional accountability.
Data de Publicação: Fevereiro de 2020
Publicação disponível para consulta em: http://ergonetwork.org/wpcontent/uploads/2020/04/CSO-reponse-EC-Roadmap-2020-final.pdf

Amnistia Internacional
Human Rights in Europe. Review of 2019
A Amnistia Internacional sinalizou o direito à habitação e a discriminação como
dois dos problemas registados em Portugal, durante 2019. A conclusão está no
relatório sobre a situação de direitos humanos na Europa.
Data de Publicação: 2020

Para mais informações: https://amnistia.s3.amazonaws.com/uploads/2020/04/Human_Rights_Europe2019-1.pdf
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Eurocities
City Guidelines: Developing an integrated city plan for Roma inclusion
With its commitment to reduce poverty and discrimination against Roma 1 people,
EUROCITIES supports cities in developing integrated city plans for Roma inclusion.
The working group on Roma inclusion gathers 57 cities from across Europe to work
together towards improving local policies on Roma inclusion, in line with the needs
of Roma people.
Data de Publicação: Dezembro de 2019
Publicação disponível para consulta em:
http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/City_guidelines__Integrated_city_plan_for_Roma_inclusion.pdf

Comissão Europeia
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council.
Report on the implementation of national Roma integration strategies - 2019
The European Commission published an evaluation of the EU Framework for National
Roma Integration Strategies (NRIS) up to 20201 on 4 December 2018. The evaluation
assessed the EU framework and how it mobilised other European policy, legal and
funding instruments for Roma inclusion. To complete the picture, this report of 2019
focuses on national implementation of Roma inclusion measures.
Data de Publicação: Setembro de 2019

Publicação disponível para consulta em: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd2019-320
final_report_on_the_implementation_of_national_roma_integration_strategies_en.pdf

Comissão Europeia
Commission Staff Working Document. Roma Inclusion Measures Reported under the EU Framework for NRIS.
Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council
Report on the implementation of national Roma integration strategies – 2019 [Part 1/2]
This Staff Working Document and its annexes complement the Communication, providing more in-depth
thematic and country-by-country information on the implementation of national Roma integration strategies
(NRIS).
Data de Publicação: Setembro de 2019
Publicação disponível para consulta em:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cswd_roma_inclusion_measures_reported_under_the_eu_framework_
for_nris_pt1_en.pdf
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Comissão Europeia
Commission Staff Working Document. Roma inclusion measures reported under the EU Framework for NRIS.
Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council
Report on the implementation of national Roma integration strategies – 2019 [Part 2/2]
Data de Publicação: Setembro de 2019
Publicação disponível para consulta em:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cswd_roma_inclusion_measures_reported_under_the_eu_framework_
for_nris_pt2_en.pdf

Comissão Europeia
Workshop on Future Policies for Roma. Background paper for session 1 by JoséManuel Fresno
This discussion paper has been drafted to facilitate the debate during the session
“Options for EU action on Roma equality and inclusion post-2020” at the Workshop
on future policies for Roma taking place in Brussels on 1st of October 2019.
Data de Publicação: Setembro de 2019
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Publicação disponível para consulta em:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/background_workshop_session_1_policy_options.pdf

Conseil of Europe
7th International Roma Women’s Conference. Analytical summary by Gwendolyn
Albert
The 7th International Roma Women Conference organised under the Finnish
Chairmanship of the Council of Europe and opened by former President of Finland,
Tarja Halonen, attracted much interest as it gathered more than 130 women, from
academia, policy-making, grass-roots associations and NGOs and over 100 followers
on the live webcast. The overarching theme was “Access to justice and rights” with
workshops on difficult issues such as forced removal of Roma and Traveller Children
from their parents, forced and child marriages, preventing and combatting violence
against Roma and Traveller women and domestic violence and protecting their
reproductive rights and pogroms and evictions motivated by anti-Gypsyism and antiNomadism and their effects on Roma and Traveller Women and communities.
Data de Publicação: Agosto de 2019
Publicação disponível para consulta em: https://rm.coe.int/irwc-2019-4-e-final-7th-irwc-espoo-finland-analyticalsummary-23-08-19/1680983454

