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Capa: "A cigana adormecida" (La Bohémienne Endormie), Henri Rousseau, 1897

Uma caminhante, tocadora de bandolim, com uma ânfora ao lado
(contendo água), exausta da caminhada, dorme profundamente. Um
leão aparece, aproxima-se e cheira-a, mas não a devora.
O encontro entre a cigana e o leão. A paz do sonho e da noite e o
ameaçador leão geram contraste e tensão.
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INTRODUÇÃO
Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2012, os técnicos das Divisões de Inclusão
Social (DISOC) e de Habitação (DIHAB) da Câmara Municipal de Setúbal (CMS)
aplicaram um questionário à população residente no bairro da Manteigada, tendo em
vista a caracterização sociodemográfica daquele território.
Após a realização de um Relatório Sociodemográfico do Bairro da Manteigada,
elaborado pela DISOC, no âmbito do Observatório Social da Bela Vista (OSBV),
procede-se aqui a uma breve caracterização sociodemográfica, específica da
população cigana, em virtude da relevância que esta comunidade assume na vida
social do bairro. Realçamos que o presente documento não dispensa a leitura e
análise mais aprofundada patente no relatório supra citado, em relação ao qual este se
constitui como um complemento.
Passaremos, então, à apresentação dos dados obtidos, referentes a aspetos
sociodemográficos considerados mais pertinentes, nomeadamente: distribuição por
género; estrutura etária; nível de ensino; situação face ao trabalho; situação face ao
rendimento.
Serão apresentados, ainda, os aspetos sobre “O que mudaria no bairro?”, destacados
pela comunidade cigana, bem como a sua apreciação sobre a intervenção/existência
do Gabinete da Manteigada (GM).
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1. DISTRIBUIÇÃO POR GÉNERO
A partir do levantamento de dados efetuado, conseguimos apurar a existência de 70
indivíduos de etnia cigana (sexo masculino: 32; sexo feminino: 38) a residir no bairro
da Manteigada, correspondendo a 15 agregados familiares inquiridos (Estimamos o
número médio por agregado familiar em 4,6 pessoas. Valor superior à média verificada
para o bairro: 3,4 pessoas)
No que concerne à distribuição por género na comunidade cigana corresponde, assim,
à verificada para a totalidade do bairro, predominando o sexo feminino (oito pontos
percentuais).
Gráfico 1

POPULAÇÃO CIGANA P/ GÉNERO

46%
54%

2. ESTRUTURA ETÁRIA
A comunidade cigana residente no bairro da Manteigada é bastante jovem,
apresentando uma idade média de 27 anos (idade média do bairro: 30,6 anos) e cerca
de 57% do seu total possui idade inferior a 25 anos de idade.
Tabela 1

POPULAÇÃO CIGANA P/ GRUPO ETÁRIO
Grupo Etário

%

0 – 14 anos

35,8

15 – 24 anos

20,9

25 – 64 anos

35,8

≤ 65 anos

7,5

Total

100
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Abaixo, apresenta-se a pirâmide etária que ilustra o que anteriormente se considerou
relativamente à estrutura etária.
Gráfico 2

PIRÂMIDE ETÁRIA - POPULAÇÃO CIGANA
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3. NÍVEL DE ENSINO
No que respeita ao nível de ensino, constata-se um baixo índice de escolaridade na
nesta população, com uma elevada percentagem de ausência de qualquer nível de
escolaridade (50% da população) e valores bastante reduzidos ao nível do 2º e 3º
ciclo.
Tabela 2

NÍVEL DE ESCOLARIDADE – POPULAÇÃO CIGANA
Nível de Escolaridade

Frequência

%

Nenhum

27

50

Básico 1

19

35,2

Básico 2

6

11,1

Básico 3

1

1,9

Secundário

1

1,9

Superior

0

0,0

Total

54

100
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Gráfico 3

POPULAÇÃO CIGANA POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - %
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Abaixo apresenta-se o nível de ensino da população residente no bairro desagregado
por pertença étnica/cultural. De acordo com os dados apurados, verifica-se que a
comunidade cigana é aquela que apresenta índices mais baixos de escolaridade.
Importa, por isso, desenvolver ações com vista a valorizar a importância da escola,
incidindo em medidas que contrariem fenómenos de absentismo, insucesso e
abandono escolares. Considerando a representatividade dos indivíduos com idades
até aos 10 anos (cfr. Gráfico 2), deveria ser equacionada uma estratégia concertada
com a educação pré-escolar e de 1º ciclo.

Gráfico 3

HABILITAÇÕES

LITERÁRIAS P/ PERTENÇA ÉTNICA
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4. SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO
À semelhança dos valores obtidos para o total da população residente (ver gráfico 4 Situação profissional p/ pertença étnica, abaixo), também a comunidade cigana
apresenta um elevado valor de desemprego e baixos níveis de inserção no mercado
de trabalho.
Tabela 3

SITUAÇÃO FACE AO EMPREGO
Situação Profissional

Frequência

%

Empregado

4

8

Desempregado

24

45

Reformado

4

8

Estudante

13

25

Doméstico

6

11

Outra

2

4

Total

53

100

Gráfico 4

SITUAÇÃO PROFISSIONAL P/ PERTENÇA ÉTNICA - %
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Conforme podemos observar, a comunidade cigana é a mais afetada pelo fenómeno
do desemprego e da desocupação, face às demais populações do bairro.
Estes valores poderão ser explicados por alguns fatores inerentes ao modo de vida e a
traços

culturais

desta

população,

nomeadamente,

práticas

de

trabalho

irregular/informal, como a venda ambulante e trabalhos agrícolas sazonais (ex. apanha
do tomate ou morango, vindimas, etc.).
Por outro lado, não podem ser ignorados fenómenos de exclusão/segregação desta
comunidade no que respeita ao acesso ao mercado de trabalho regular,
condicionando-os no desempenho de outro tipo de funções/empregos.
Este quadro é agravado, obviamente, pelas baixas habilitações literárias desta
população.

5. SITUAÇÃO FACE AO RENDIMENTO
Em coerência com os dados apurados para os restantes indicadores, também ao nível
do rendimento se evidencia um quadro de fragilidade socioeconómica. Tal, pode ser
observado na tabela seguinte, onde se verifica que mais de 70% das famílias aufere
um rendimento inferior a 500€ mensais.
Tabela 4

SITUAÇÃO FACE AO RENDIMENTO – COMUNIDADE CIGANA
Rendimento

Frequência

%

< 500€

11

73,3

500€ - 1000€

4

26,7

1000€ - 1500€

0

0

Total

15

100

Quando comparados com os das restantes comunidades residentes no bairro da
Manteigada, os rendimentos da comunidade cigana não apresentam variações
significativas (como se pode verificar na tabela 5, abaixo), evidenciando uma situação
generalizada de pobreza. Contudo, a composição numerosa dos agregados familiares
ciganos irá refletir-se num rendimento per capita (84,56€) inferior ao que foi apurado
para a totalidade dos residentes no bairro (118,90€).
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Tabela 5

RENDIMENTOS P/ PERTENÇA ÉTNICA - %
Rendimento

Lusa

Africana

Cigana

< 500€

71

76

73

500€ - 1000€

24

24

27

1000€ - 1500€

4

0

0

Total

100

100

100

6. O QUE MUDARIA NO BAIRRO?
Gráfico 5

POPULAÇÃO CIGANA - O QUE MUDARIA NO BAIRRO? - %
Tipo de habitação

7

Mais serviços de
proximidade
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60
7

NR

27

De acordo com os dados obtidos, os moradores ciganos do bairro da Manteigada, à
semelhança da restante população inquirida, identificam como principal necessidade a
existência de mais serviços de proximidade, tais como: farmácia (que entretanto já
existe), estabelecimentos comerciais e transportes.
Questões de higiene são igualmente referenciadas, bem como o tipo de habitação.
Sobre este último aspeto, acreditamos que terá a ver com questões de obras ou
dimensões desadequadas à dos agregados familiares ou, tão simplesmente, pela
insatisfação com o andar em que residem (As habitações serem rasteiras), que poderá
ser ilustrativo da relação da comunidade cigana com o espaço público, menos
facilitado quando se habita em pisos superiores.
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7. GABINETE DA MANTEIGADA
A totalidade dos residentes ciganos inquiridos revelou ter conhecimento da existência
do GM e reconhece que aquele gabinete trouxe benefícios ao bairro. No que respeita
à sua não utilização, apenas uma pessoa (7%) referiu que não recorreu àquele serviço
da Autarquia.
No gráfico seguinte, é possível ilustrar que a comunidade cigana é, claramente, aquela
que possui um maior conhecimento do GM e que mais o utiliza, não obstante os
restantes dados que revelam um generalizado conhecimento e utilização, por parte da
população residente.
Gráfico 6

CONHECIMENTO E UTILIZAÇÃO

DO

GM P/ ETNIA - %
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Conhece/usa

Esta afinidade expressa em números é reveladora do trabalho de proximidade e
estabelecimento de relações de confiança que tem vindo a ser desenvolvida pela
Autarquia, através das ações do GM, nomeadamente a Escolinha (resposta social
onde são dinamizadas diversas atividades de caráter lúdico-pedagógico direcionadas
sobretudo, mas não exclusivamente, à população jovem do bairro) junto daquele
segmento da população. É, aliás, esse trabalho de proximidade alvo de crítica por
parte de alguns moradores, considerando que o trabalho desenvolvido é demasiado
centrado nos problemas das minorias étnicas, com ênfase na comunidade cigana.1

1

Câmara Municipal de Setúbal – Divisão de Inclusão Social, Relatório Sociodemográfico do Bairro da
Manteigada - 2012, Setúbal 2013
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Tabela 6

Pertença Étnica/Cultural - %
Benefícios da Instalação do GM?
Lusa

Africana

Cigana

Sim

93

100

100

Não

8

0

0

Total

100

100

100

A partir da tabela anterior, é notório (e quase unânime) que a população residente
considera que o GM trouxe benefícios ao território.
No que respeita, especificamente, à comunidade cigana consideram como principais
benefícios a proximidade à CMS e apoio à população, colmatando a necessidade
identificada nos aspetos a melhorar: Mais serviços de proximidade (cfr. gráfico 5),
partilhando com a restante população o sentimento de insatisfação ante a falta de
equipamentos/infraestruturas de apoio e isolamento do bairro.
O terceiro benefício a merecer destaque relaciona-se com a ocupação de tempos
livres de crianças e jovens. E neste ponto reforça-se o que atrás referimos acerca das
ações da Escolinha e que estes dados evidenciam, traduzindo a valorização daquela
resposta social.
Gráfico 7

BENEFÍCIOS DA EXISTÊNCIA DO GM - POP. CIGANA - %
Ocupação de tempos livres dos jovens
Resolução de casos sociais/habitacionais
Mais apoio à população
Proximidade à CMS

20
10
33
37

Apesar das poucas respostas obtidas, não podíamos deixar de destacar as sugestões
de melhoria do serviço CMS, propostas pelos inquiridos, na medida em que apontam
pistas de intervenção futura e/ou reforço e continuidade da intervenção já existente.
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Tabela 7

SUGESTÕES PARA MELHORIA DO SERVIÇO DO GM

Frequência

Atividades para crianças

1

Alteração do horário de atendimento*

1

Apoio obras na habitação

1

Atendimento RSI

1

Não considera que haja nada a melhorar

1

Rapidez de respostas aos pedidos

1

Não sabe/Não responde

9

* “Passar o atendimento para o período da tarde”.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme foi referido na introdução, este documento pretende constituir-se como
complemento do Relatório Sociodemográfico do Bairro da Manteigada, apresentando
uma breve caracterização sociodemográfica específica sobre a comunidade cigana
residente naquele território. Igualmente específicas serão as considerações e
recomendações

aqui

apresentadas,

sem

prejuízo

da

reflexão

final

e

das

sugestões/pistas de intervenção anteriores.
Seguindo a mesma lógica do relatório anterior, apoiar-nos-emos na definição de
alguns sistemas sociais básicos2 (Costa, 1998), nomeadamente: sistema social;
sistema económico; sistema institucional; sistema territorial.
No que respeita ao sistema social, a comunidade cigana possuindo, até por questões
culturais, uma sólida rede de suporte familiar, não a possui de modo generalizado ao
nível das relações de vizinhança e da comunidade (sistema social imediato e restrito).
Recorde-se que os ciganos foram destacados negativamente pela população
residente (8% dos inquiridos apontam aquele segmento como fonte de problemas no
bairro, considerando a exclusão da etnia cigana do bairro como um aspeto a mudar3).
Concomitantemente, os ciganos constituem a minoria étnica mais estigmatizada na

2

COSTA, Alfredo Bruto da, Exclusões Sociais, coleção Fundação Mário Soares, Gradiva Publicações
Lda., Lisboa, 1ª Edição, Maio de 1998
3

Câmara Municipal de Setúbal – Divisão de Inclusão Social, Relatório Sociodemográfico do Bairro da
Manteigada - 2012, Setúbal 2013

13

POPULAÇÃO CIGANA DO BAIRRO DA MANTEIGADA/2012

cidade de Setúbal4. Estes dados não só reforçam o que foi atrás referido, como
evidenciam a exclusão dos ciganos da comunidade local (sistema social amplo).
O elevado índice de desemprego e desocupação registado apontam igualmente para a
privação do sistema social amplo, considerando o trabalho enquanto local e fator de
socialização e integração social. Não obstante o facto de muitas famílias viverem do
comércio ambulante informal e atividades sazonais, sabemos que a sua condição
étnica e cultural os condiciona no leque de oportunidades de acesso ao (a outro tipo
de) emprego. Essa instabilidade, decorrente da dificuldade de integração no mercado
de trabalho, aqui considerado enquanto mecanismo gerador de recursos, aliado à
composição dos agregados familiares e a questões culturais específicas, irá refletir-se
ao nível da sua limitação ao acesso do mercado de bens e serviços e sistema de
poupanças (sistema económico).
A rutura precoce com o sistema educativo (sistema institucional), com especial
destaque para os indivíduos do sexo feminino, resultam em baixas habilitações
literárias (de acordo com a análise dos dados obtidos, a população cigana é aquela
que apresenta um menor índice de habilitações literárias). Além das óbvias e
imediatas implicações, a falta ou pouca escolaridade vai contribuir ou agravar as
limitações à inserção no mercado de trabalho, perpetuando situações de
desocupação, exclusão laboral, em suma, a exclusão do sistema económico.
Ao nível do sistema territorial, não faremos aqui uma reflexão aprofundada. Tendo
sido amplamente abordada no relatório anterior, tornar-se-ia redundante. Bastará
recordar que o bairro da Manteigada é um território periférico que apresenta uma série
de constrangimentos, tais como a fraca representatividade e/ou intervenção
institucional, a ausência de equipamentos socioculturais de comércio e de serviços
básicos, bem como na dificuldade nas acessibilidades e que estes fatores influenciam
e determinam a qualidade de vida, os modos de estar e sentir daqueles que nele
residem.
Face ao exposto, pode concluir-se que a comunidade cigana do bairro da Manteigada
está sujeita a diferentes formas de exclusão: social, económica, cultural e política
(considerada enquanto na participação e pleno exercício da cidadania).
Há, ainda, um aspeto de extrema relevância que não pode deixar de ser aqui
abordado e, ainda que minimamente refletido, deve ser considerado numa análise
compreensiva e na definição de estratégias de intervenção: a compreensão das
4

Intercultural Cities Programme - City of Setúbal visit report Council of Europe
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comunidades ciganas é indissociável de aspetos históricos e culturais que lhe são
inerentes e profundamente enraizados.
A coesão social das comunidades ciganas é assegurada por um conjunto de valores
sociais partilhados pelos indivíduos que as integram e que as tornam extremamente
resilientes. Alvos de estigmatização e segregação ao longo da História, os ciganos
“especializaram-se” em estratégias de adaptação e readaptação à sociedade e
comunidade que os acolhe, mantendo a sua identidade e coesão social. É esta coesão
social, através daquilo que Durkheim designou solidariedade mecânica5, que tem
permitido sua subsistência. Conforme aponta Raymond Aron6, nesse tipo de
solidariedade, grande parte da existência do indivíduo é orientada pelos imperativos e
proibições sociais que vêm da consciência coletiva que une a comunidade e exerce
uma pressão externa aos indivíduos que a integram, funcionando como mecanismo de
controlo e coesão social. E aqui se encontra uma explicação para uma série de
imperativos e regras inerentes àquelas comunidades (Ex.: casamentos entre membros
das comunidades ciganas; contrários; luto; etc.). A exemplo do que atrás foi dito, o
abandono escolar precoce (sobretudo dos indivíduos do sexo feminino) constitui
igualmente uma forma de controlo social e de garantir a identidade grupal. Por outras
palavras, a consciência coletiva diz respeito aos valores do grupo em que o indivíduo
se insere, sendo transmitida pela vida social, de geração em geração, por meio da
educação (informal). Quanto mais forte a consciência coletiva, maior a intensidade da
solidariedade mecânica. Aliás, para o indivíduo, o seu desejo e a sua vontade são o
desejo e a vontade do grupo, o que proporciona uma maior coesão e harmonia social.
A forma como a comunidade cigana vivencia o espaço público, muitas vezes ao redor
de uma fogueira (resultando nas queixas de “cheiros e fumos” dos restantes
moradores) poderá não ser mais que uma reminiscência dos tempos nómadas e que,
ainda nos dias de hoje, se constitui como importante espaço de reunião e de
comunhão (não no sentido religioso do termo, mas enquanto participação das mesmas
crenças, prescrições/regras/normas sociais e comportamentais, ideias e princípios).
Não é invulgar ver grupos de ciganos reunidos no espaço público, em locais
específicos com os quais se identificam ou que tomam como referência. Este
fenómeno é visível, quer no bairro da Manteigada, quer noutros bairros (ex.: Bela
Vista). É, aliás, de tal modo visível que chega a dar uma imagem errónea sobre o

5
6

DURHEIM, Émile, A Divisão do Trabalho Social, editorial Presença, 1977
ARON, Raymond, As Etapas do Pensamento Sociológico, Publicações D. Quixote, 2002
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número total de ciganos a residir no território, considerando-se que a comunidade
residente é superior àquela que efetivamente é.
Estes aspetos são, tão-somente, um mero aflorar na vasta complexidade sociocultural
intrínseca à etnia cigana, mas indispensáveis à sua compreensão. Por esse motivo,
aqui foram considerados pois, se por um lado refletem aspetos práticos e contribuem
para a análise que este documento pretende fazer; por outro lado, evidenciam as
limitações que temos sobre o muito que há a saber e a considerar na intervenção com
a comunidade cigana. Mas são, precisamente, estas especificidades que deverão ser
tidas em linha de conta na definição de estratégias de intervenção, quer com a
comunidade

cigana,

quer

com

as

restantes

comunidades,

promovendo

o

estabelecimento de diálogo intercultural. Só uma melhor compreensão poderá
conduzir à aceitação e contrariar fenómenos de fechamento ou de alinhamento
intragrupal enquanto congregação de indivíduos que partilham uma situação
estigmatizante semelhante e passam a ter o agregado formado pelos companheiros
de sofrimento como referência do seu mundo real (Goffman)7 como reação à
segregação de que são alvo.

7

GOFMMAN, Erving, Estigma - Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada
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9. RECOMENDAÇÕES
Sem prejuízo das recomendações, apresentadas no Relatório Sociodemográfico do
Bairro da Manteigada, repetem-se aqui algumas e apresentam-se outras que
decorrem da presente análise:


Promover ações de Educação para a Saúde, com particular destaque para o
planeamento familiar e saúde materno-infantil, em articulação com profissionais
de saúde;



Desenvolver atividades especialmente direcionadas a crianças e jovens,
através de ações lúdico-pedagógicas (educação não formal) que permitam o
desenvolvimento de competências pessoais e sociais, tendo em vista a
prevenção primária de situações de exclusão;



Analisar (com a Divisão de Educação) as situações de abandono/absentismo
escolares da comunidade cigana (atendendo à especificidade das jovens do
sexo feminino), promovendo medidas para a valorização da escolaridade e
promoção do sucesso educativo;



Desenvolver programas para o emprego e inserção profissional da população,
sobretudo para a população mais jovem;



Desenvolver ações de promoção do diálogo intercultural (articulação com o
Gabinete do Imigrante e Minorias Étnicas);



Reforçar positivamente a imagem das comunidades ciganas com recurso à sua
História;



Desenvolver ações que promovam a aceitação e inclusão da comunidade
cigana, reforçando as suas competências de participação democrática;



Criar oportunidades de convívio entre os moradores do Bairro, envolvendo as
diferentes culturas em presença na dinamização conjunta de atividades de
cariz comunitário.
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