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Epigrama 7 

 

 

 

 

"A tua raça de aventura 

Quis ter a terra, o céu, o mar... 

Na minha, há uma delícia obscura 

em não querer, em não ganhar... 

 

A tua raça quer partir, guerrear, 

sofrer, vencer, voltar. 

A minha, não quer ir nem vir. 

A minha raça quer passar" 

Cecília Meireles 

(poema escrito pela autora para homenagear sua 

 descendência cigana). 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

 

Este trabalho de conclusão de curso buscou analisar as políticas públicas de educação 

no que tange à população itinerante. Mais especificadamente, os ciganos. Proponho refletir 

sobre questões relacionadas à educação direcionada a grupos minoritários e o espaço escolar 

em uma cidade de médio porte como Campos dos Goytacazes. A partir de um caso particular 

do possível analiso as diferentes formas de transmissão de conhecimento que ocorrem entre o 

ensino formal e os ciganos de Ponta Formosa. Dessa forma, busco analisar a forma 

diferenciada de transmissão de conhecimento desta população assim como os sentidos 

diferentes que estes conferem aos modos de ensinar a partir da experiência de vida e da 

oralidade, a palavra. Nesta pesquisa os ciganos de Ponta Formosa se tornaram meus 

interlocutores por ser o grupo minoritário de Campos que mais se destacou quando buscou 

acessar o espaço escolar. Neste sentido, ouvi seus pontos de vistas e observei as formas e as 

gramáticas por eles e pela instituição escolar acionadas para problematizar as políticas 

públicas de educação. Analiso como esses atores se reapropriaram das políticas publicas de 

educação de um contexto o qual as representações sobre escola, ensino se intercalam com 

direitos, inclusão, cidadania e reconhecimento. Evidentemente, que estas características se 

contrastam com os modos de problematizar a escola e o ensino no Brasil. 
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Introdução 

 

 Quando eu iniciei o curso de licenciatura eu tinha dificuldade em propor um tema de 

monografia. Deparava-me com a dificuldade de construir um objeto de pesquisa de 

monografia. Eu ainda não tinha começado as disciplinas referentes ao estágio. Estava 

esperando com certa ansiedade o estágio que realizaria em uma escola de ensino médio. Aos 

poucos ao longo dessa experiência chamava a minha atenção a pluralidade de mundos 

(JAMES, 1909) contidos no espaço escolar. Estranhei o universo pluralista escolar. A 

pluralidade no espaço escolar ao mesmo tempo em que despertava minha curiosidade me 

causava estranheza. Paralelamente, outra experiência marcante na minha formação foram os 

conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas obrigatórias do curso de Ciência Sociais da 

UFF Campos. Tornaram-se ferramentas que não somente viabilizaram a observação do 

cotidiano escolar, bem como me permitiram estranhar o familiar (DaMatta, 1987) . No caso 

em análise, o familiar era uma escola do centro da cidade de Campos dos Goytacazes. Por 

meio dos conhecimentos adquiridos no curso de Ciências Sociais estranhei a socialização que 

era, porém naturalizada por mim nos dez anos durante os quais sentava nos bancos da escola.  

Durante a experiência do estágio docente, a minha aproximação com os alunos 

provocou inúmeras conversas nas quais eles compartilhavam seus “sonhos”, seus “medos”, 

suas “indignações”, suas “decepções”, etc... Estas interlocuções manifestavam a confiança 

que depositavam nesta personagem hibrida do estagiário-pesquisador a qual eu representava 

naquele momento.  

Durkheim (1925) foi o autor clássico que evidenciou a dimensão eminentemente 

socializante do meio escolar, pois nos seus termos a escola pode ser pensada como uma 

pequena sociedade. A escola é o meio moral (DURKHEIM,1925) no qual a criança ou jovem 

pode apreender metodicamente conhecer e amar a sociedade. Essa concepção problematiza 

os processos educativos a partir da transmissão de moralidades necessários para o “viver em 

sociedade”. No entanto, os estudos pioneiros da educação poucos privilegiaram a descrição 

densa (GEERTZ,1926) das interações em situações escolares. 

Na primeira escola onde estagiei, as dimensões socializantes dessa instituição se 

apresentava por meio dessas conversas, dessas trocas. No entanto, o conceito de socialização 

em Durkheim (1925) contrasta significativamente com o contexto da escola que eu observei.  



Na escola na qual estagiei, os alunos eram constantemente solicitados para prestar 

atenção, “respeitar” os professores, funcionários e colegas, evitar o recurso à força (ao passo 

que havia presença de policiais
1
 na escola)... A rotina desta instituição era marcada pela 

contenção da “agitação” dos alunos que colocava à prova a efetivação do meio escolar 

“cumprir sua função moral” nos termos durkheimianos. 

Alguns jovens se destacavam, positiva ou negativamente entre os colegas da turma. 

Estas avaliações orientavam a ordem moral (PARK, [1925] 1970) da sala de aula, os acordos 

entre alunos (suas alianças, rachas e oposições), os conflitos e as percepções dos professores 

sobre os discentes.  

Logo, as interações ordinárias entre alunos, professores e funcionários da escola me 

pareceram importantes de serem etnografadas, pois resultavam de tensões e conflitos entre a 

co-presença da pluralidade de mundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 O Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) é uma medida que permite que os policiais militares 
possam trabalhar voluntariamente em seu horário de folga mediante gratificação nas escolas estaduais. Esse 
programa faz parte de um conjunto de ações preventivas em que o policial assegura a segurança dentro da 
escola. A escola que se insere no programa recebe orientações de como o policial vai proceder em seu turno. 
São escalados quatro policiais para cada escola divididos em dois turnos.  

 

 



A elaboração do objeto desta pesquisa 

  “A coisa mais chata da escola é a falta de liberdade! A gente não pode fazer nada! 

Tem que vir de uniforme. Tudo certinho, direitinho. Nem o tênis eu posso escolher. 

Tem que ser preto, calça jeans! Combina com o que? Com nada né? E a camisa da 

escola? Além de ser feia é muito quente! Um pouco de liberdade caia muito bem, 

porque de qualquer jeito a gente tem que vim pra escola pra aprender né? [Maria
2
, 

17 anos, abril de 2013]. 

 

Dia de abril de 2013. Maria acabava de se indignar sobre a escola. Volto do estágio 

pensativa. Chegando a casa, medito, após afundar na poltrona velha da minha sala. Maria 

tinha definido nesta conversa o que resumiu ser o “problema” da escola: a falta de liberdade. 

E as coerções que pesam sobre seus ombros em situações escolares e sobre sua estética. O 

uniforme não universaliza, tampouco “assiste” alunos de escolas públicas. Ele enfeia. Suas 

considerações sobre a falta de liberdade me fizeram pular no tempo para trás. Hoje me 

aproximando dos quarenta anos e voltar à sensação que me incomodava quando eu era aluna 

foi como um flashback. Como a Maria, a escola era uma instituição que eu percebia como 

órgão que privava de minha liberdade.  

Nesta viagem no tempo, recordei do pôr do sol das tardes de verão em São José dos 

Campos, estado de São Paulo. Essas tardes bucólicas que escondiam em seus terrenos baldios 

personagens do meu imaginário adolescente. Aos poucos, as nuances em tons amarelados 

materializavam os corpos das figuras que freqüentemente apareciam em frente ao portão da 

casa que habitei na infância, pintada de azul desbotado.  

As carroças cheias de bugigangas, panelas de cobre, tapetes, talismãs, lenços e 

imagens de Santa Sara Kali eram colocadas em cima de tapetes e pedaços de madeira que 

serviam como mesas.  Ao som de violinos, os jovens erguiam a lona pesada e em minutos as 

barracas estavam montadas. Uma ao lado da outra formando um círculo. No centro, os jovens 

e as crianças colocavam pedaços velhos de tronco de árvores para formar uma grande 

fogueira. As crianças corriam descalças de um lado a outro.  

E as ciganas? As ciganas, com suas saias longas, coloridas, brilhantes dançavam ao 

som suave da melodia extraída dos violinos que parecia fazê-las flutuar. Movimentando 

                                                           
2
 Para preservar o anonimato dos protagonistas descritos neste trabalho, foram alterados nomes, datas e 

determinados lugares. Não creio que estes cuidados, derivados de exigências éticas, tenham afetado a 
fidedignidade da descrição. 



delicadamente as mãos
3
, seus gestos convidavam para o amor e a sedução. Em volta da 

fogueira, os mais velhos sentados em almofadas de veludo vermelho observavam.  Ao redor, 

velas, pão, tachos de frutas e vinho. Do meu portão, essa era a visão que me encantava.  

Voltando ao presente, percebo que os ciganos me conquistavam precisamente pela 

liberdade que representavam. Por associação, ainda sentada na poltrona velha, estranho as 

observações realizadas até então na escola. Campos é uma cidade com vários acampamentos 

ciganos e não observei esta presença na escola.  

Pensar na liberdade que os alunos ansiavam fez com que o meu interesse adolescente 

pelos ciganos retornasse das lembranças. Mas, agora não era como antes, apenas um fascínio 

juvenil. Havia algo diferente. Havia agora algo questionador sobre a liberdade e o modo de 

vida dos ciganos que não era mais um fascínio apenas. Senti-me desconfortável por não ver 

mais tão inocentemente a questão da liberdade deles, pois de certa forma, eu já me 

questionava sobre a vida nômade de maneira mais “científica”. Ver a escola como um 

encontro de mundos me fez pensar que os ciganos também poderiam estar nesse espaço. Essa 

foi à primeira questão que me inquietou. A liberdade dos ciganos vista por mim na juventude 

de forma tão fascinante já não existia mais.  Então, outras questões foram surgindo: será que 

tinha ciganos na escola e eu não havia visto? Como seria um cigano numa escola onde ele 

teria que seguir as regras (usar uniforme, chegar no horário, fazer provas e se relacionar com 

os outros não ciganos)? E porque eu achava que seria diferente? Será que estudavam? As 

minhas inquietações foram se manifestando e então percebi que devido à minha atual 

formação acadêmica essas questões me tiraram da minha zona de apreciadora da liberdade 

infinita da vida cigana.  Será que era como eu imaginava?  Eu não sabia mais como ajustar 

essas informações, porque agora não se tratava apenas de um fascínio... Tratava-se para mim 

de um “problema”. Desse modo, surgiu aos poucos o ponto de partida para a monografia: os 

ciganos no espaço escolar.  

 

 

 

                                                           
3
 É importante destacar o papel das mãos na dança cigana. Conforme a explicação de uma interlocutora do 

acampamento em que realizei a pesquisa, a mesma relatou que as mãos fazem um movimento de abrir e 
fechar, como se fosse dar e receber as dádivas do universo em celebração à vida e a liberdade. Por isso a  
leveza nos movimentos dando a impressão que estão pegando algo no ar.  
[Cigana Lourdes, 2013] 



Questões de pesquisa e alguns apontamentos. 

 “Sala da Coordenadoria Pedagógica. 9h45. Manhã de maio, 2013. Espero em pé 

com meu caderno de campo na mão, na porta de entrada, a coordenadora.  

10h10. Uma moça alta de olhos claros me cumprimenta: „Tá esperando alguém 

minha filha?‟ „Sim, estou.‟ Estendendo a mão para cumprimentá-la. „Estou 

aguardando a coordenadora geral. Sou a estagiária da professora Lisa e eu 

gostaria de bater um papo informal sobre algumas coisas da escola. Se puder, é 

claro‟ . „Sim, claro! Sou eu mesma! Entre que se for rápido eu te atendo‟ .  

A sala estava pintada de cinza  a mobília estava desgastada pelo tempo. Ao me 

indicar a cadeira em que eu poderia sentar, Lisa disse: „vamos logo ao assunto, o 

que você quer saber?‟ Com esta recepção, percebi que deveria ser “objetiva”. 

Perguntei-lhe se haviam alunos ciganos na escola‟ Ela respondeu 

imediatamente:„Se tivesse ciganos aqui, aí sim, o negócio ia pegar fogo aqui nesta 

escola
4
 né minha filha? Já imaginou? Os alunos iam cair matando em cima!” 

Fiquei muda de surpresa. E ela prosseguiu: „Ora, todo mundo conhece a fama dos 

ciganos
5
. E na escola, não seria diferente. Esses alunos são terríveis! Mas, aqui 

nesta escola nunca teve aluno cigano não. Você vai ter de procurar em outro lugar. 

Mas, me responde você: você acha que eles estudam? Pergunto isso porque todo 

mundo sabe que eles não gostam de fazer nada, nem de trabalhar. E vão estudar?.‟ 

[Virginia, coordenadora pedagógica, maio, 2013] 

 

 Após esta visita na coordenação desta escola, definiu-se o objeto de minha pesquisa 

diante do estranhamento gerado por esta conversa: as relações entre o meio escolar e os 

ciganos.  A reação desta coordenadora gerou uma inquietação sociológica. Fiquei surpresa, de 

um lado, pelo modo segundo o qual generalizava sua percepção com a de “todos”: todo 

mundo sabe que eles não gostam de fazer nada, nem de trabalhar. E vão estudar? Por outro, 

nesta reação, minha surpresa se intensificou pela exclusão dos ciganos do meio escolar, que 

no limite, se tornaria um lugar comum, se consideramos novamente o longo trecho 

apresentado acima.  Para compreender estas representações escolares sobre o mundo cigano, 

resolvi então analisar a legislação, a produção acadêmica e o debate público que tratam, direta 

ou indiretamente, da relação ciganos/meio escolar.  

                                                           
4
 A escola que eu estagiava tinha uma repercussão negativa na sociedade campista referente ao seu status. Era 

vista pelos próprios funcionários da escola e os alunos do estágio como uma escola ruim para estudar por 
abrigar alunos de todos e qualquer bairro. Nessa escola havia alunos que vinham de bairros considerados 
violentos, vinham alunos de zona rural e também havia alunos que trabalhavam nas proximidades. A 
classificação que os alunos, professores e funcionário deram à escola – ruim por estar perto de uma rodoviária 
– fazia da escola uma região moral. Neste caso,  a discussão proposta por Park (In Velho, 1974 e Pierson, 1970) 
no que tange a formação de regiões morais aplicava a essa instituição. 
5
 Frans Moonen (2013), sociólogo naturalizado brasileiro descreveu em sua obra algumas construções sobre o 

estereótipo cigano que perpetuam no imaginário ocidental atrás dos tempos: 1)um povo que nunca para muito 
tempo no mesmo lugar; 2)vivem se aproveitando dos outros; 3) não gostavam de trabalhar; 4) eram 
desonestos e ladrões; 5) eram um povo que não tinha religião e eram pagãos.  



Na Constituição Federal da República, pode-se observar que inicialmente nenhum 

artigo se referia a um grupo identitário. Evidentemente, não poderia ser diferente pelo fato de 

que seu espírito é marcado pela  universalidade de direitos para todos. A cidadania é 

apresentada, na linguagem do direito, como dada. Por este motivo, o artigo 3º: constitui os 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil que são: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.
6
 

(BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF, Senado, 1988.) 

 

 Essa linguagem se depara constantemente com as contradições que se apresentam na 

vida cotidiana. Se a constituição nos nivela como iguais, as situações cotidianas brasileiras 

apontam para o problema do reconhecimento dos direitos entre iguais, como DaMatta já 

observou:   

[...] o Brasil é um todo social altamente hierarquizado, com muitas camadas ou 

estados sociais diferenciados e complementares. Tão hierarquizada que até as 

formas nominais de tratamento, isto é, o modo de uma pessoa se dirigir a outra, 

estavam reguladas em lei desde 1597 e foram reguladas novamente em 1739. [...] 

proibia-se não só dar tratamento, como aceitá-lo, às pessoas a que não era devido. 

Ou seja, a igualdade esta rigorosamente proibida.”(DAMATTA,1987). 

  

Semelhantemente, Cardoso de Oliveira (2011) observou a complexidade das 

operações morais que se apresentam nas situações durante as quais se problemática quem são 

os que podem ter direitos concedidos. Existe, nos seus termos, uma escolha entre quem pode 

ser considerado digno ou não (Cardoso de Oliveira, 2011). 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
7
 é a lei que define e regulariza o 

sistema brasileiro de educação com base nos princípios constitucionais. Neste documento, não 

encontrei nenhuma referência específica sobre os ciganos.  

Em todos os documentos que consultei posteriormente (decretos, parâmetros 

curriculares, currículos da educação básica ao ensino médio, ementas, contribuições e 

                                                           
6
 Fonte disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm acessado em 19 de 

setembro de 2014. 
7
  Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


implementações), a tematização dos ciganos era ausente. Apenas uma vez, ao longo de um 

fastidioso trabalho de pesquisa bibliográfica. Encontrei a cartilha Brasil Cigano
8
 .  

 

Figura 1 - Cartilha de Orientações para 
Povos Itinerantes 

A cartilha Brasil Cigano é um guia de orientações que trás em seu conteúdo políticas 

públicas que são direcionadas à minoria classificada como itinerante
9
. Essa cartilha é 

especificamente direcionada para povos ciganos. São vinte e uma páginas com orientações 

distribuídas em quatro eixos, a saber:  

 

                                                           
8
 Após algumas pesquisas on line consegui ter acesso  a cartilha Brasil Cigano no site da Secretaria de Políticas e 

Promoção de Igualdade Racial  (SEPPIR). 
9
 Minoria itinerante engloba os povos ciganos, população circense, artistas de rua.  



O objetivo da cartilha além de informar quais políticas públicas estão direcionadas ao 

povo cigano também tem o intuito de mostrar o cenário no qual o cigano adentrou em solo 

brasileiro. 

Vale destacar que este trabalho não tem como objetivo problematizar a história cigana. 

Mas, faz-se necessário abordar brevemente sobre a história como é apresentada em livros, 

artigos e imagens
10

 como forma de colocar o leitor um pouco a par do contexto. O povo 

cigano é identificado na história a partir do século III a.C. Existem sinais que localizam sua 

origem no norte da Índia, mais exatamente na região do Punjab, onde hoje se encontra o 

Paquistão. Supostamente vindos da Índia, os ciganos, a partir do século XII, posteriormente 

começam a se espalhar por toda Europa.  

No continente americano, mais precisamente na América do Sul, a chegada dos 

ciganos ocorreria, supostamente, quando da terceira viagem de Cristóvão Colombo às 

Américas. Esses ciganos teriam sido vistos no ano de 1497 na Colômbia. 

 

Os ciganos no Brasil 

No Brasil a presença de ciganos seria identificada no ano de 1574. Chegariam sob a 

condição de degredados vindos de Portugal que, aproveitando-se da expansão de suas 

navegações e da necessidade de mão de obra em suas colônias, encontrou no degredo uma 

forma de se livrar dos ciganos. A vida societária dos ciganos no Brasil era envolta em 

controvérsias. Ao mesmo tempo em que causavam sentimentos de rejeição e incômodo, 

desenvolviam funções em cargos públicos e faziam parte de eventos sociais. À medida que 

aumentaria o número de decretos de expulsão de ciganos de Portugal para o Brasil, outros 

estados, além do Rio de Janeiro e Bahia, passariam a recebê-los. 

 

Direitos e Minorias Étnicas do Brasil 

A questão de direitos envolvendo as comunidades tradicionais e minorias étnicas do 

Brasil desde essa época ficou esquecida ou negligenciada. A inatividade política e a falta de 
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No livro O Cancioneiro dos Ciganos, Mello Filho Morais (1986)buscou apresentar a história dos ciganos no 
Brasil a partir de quadrinhas divididas em três séries - líricas, elegíacas, funerárias. O livro Os Ciganos no Brasil 
constitui a parte crítica da obra do autor. Acha-se dividido em quatro partes: Atualidade e Tradições; Trovas 
Ciganas; Novo Cancioneiro; Vocabulário. O alvo do autor nestes estudos foi provar que no corpo da poesia, 
contos, lendas e tradições populares do Brasil, não devemos contar somente com portugueses, africanos, 
índios e mestiços destas três raças. Devemos contar também com um fato geralmente com a figura do cigano. 



iniciativa sempre foram evidentes. Afinal, por se tratar de populações com outro tipo de 

organização e por serem em sua maioria, analfabetos, elas por si só não representariam 

nenhum peso político. Em maio de 1993, a Constituição Federal Brasileira se ampliaria e 

contempla às minorias étnicas (às indígenas num primeiro momento) dentre elas a cigana. Em 

2004, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome instituiriam a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades 

Tradicionais, da qual os ciganos fazem parte. Em 2006, o Ministério da Cultura também 

adotaria algumas ações (iniciativas  como premiações de concurso cultural) buscando 

reconhecer e garantir direitos tanto dos ciganos quanto das outras minorias étnicas. 

Em relação aos ciganos, os resultados efetivos que se tem até o momento foram o 

lançamento oficial do dia 24 de maio como o dia Nacional do Cigano; o lançamento do selo e 

carimbo alusivos à data pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT); a instituição de um 

grupo de trabalho, o GT Cigano, com o objetivo de pensar políticas públicas para os ciganos; 

a assinatura de um termo de compromisso com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan) para o levantamento do patrimônio cultural e imaterial cigano; e conforme o 

que já destacado nesse trabalho a cartilha Brasil Cigano.  

 Por último, segue em instituições governamentais de acordo com os tramites legais a 

proposta de produzir materiais informativos de programas sociais a que os ciganos tenham 

direito a benefícios como cursos profissionalizantes, estímulo à formação de cooperativas e, 

especialmente, a implantação de programas de alfabetização e escolarização infantil e adulta. 

 

 

Do Governo Lula e a busca pela igualdade racial 

 

Objetivando o reconhecimento do povo cigano existente em terras brasileiras, 

o Governo Federal desenvolveu algumas atividades para valorização e divulgação da cultura 

cigana. O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 26 de maio de 2006 publicou no 

Diário Oficial da União o decreto que institui o Dia Nacional do Cigano. Comemorado em 24 

de maio, data em que também se comemora o dia da Santa Sara Kali, padroeira universal 

deste povo.  

Em 2007, foi criado pelo Ministério da Cultura o 1º Prêmio Culturas Ciganas, com 

prêmios estipulados em espécie (dinheiro), além de lançamento do carimbo e do selo cigano, 

criados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Nesta perspectiva, a Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial, (Seppir) foi criada em 21 de março de 2003, data 



na qual é celebrado o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, instituído 

pela Organização das Nações Unidas (ONU). Dentre as suas finalidades está a formulação, 

coordenação e articulação de diretrizes e políticas para a promoção da igualdade racial e a 

proteção dos direitos de grupos étnico-raciais. Nesta ampla agenda de trabalho incluem-se as 

comunidades quilombolas, comunidades tradicionais de matriz africana e povos de cultura 

cigana, em relação às quais a Seppir tem como missão:  

- Formular, coordenar e monitorar planos, programas e projetos que assegurem o 

acesso de comunidades tradicionais às políticas públicas, por meio da articulação entre órgãos 

federais, estaduais e municipais.  

- Criar e manter bancos de dados e estudos diagnósticos sobre os Povos e 

Comunidades Tradicionais, a saber: 

 

1. Comunidades Quilombolas 

Comunidades quilombolas são grupos com trajetória histórica própria, cuja origem se 

refere a diferentes situações, a exemplo de doações de terras  realizadas a partir da 

desagregação de monoculturas; compra de terras pelos próprios sujeitos, com o fim do 

sistema escravista; terras obtidas em troca da prestação de serviços; ou áreas ocupadas no 

processo de resistência ao sistema escravista. Em todos os casos, o território é a base da 

reprodução física,  social, econômica e cultural da coletividade. Até março de 2013, a 

Fundação Cultural Palmares certificou 2040 comunidades quilombolas, presentes nas  cinco 

regiões do país, com maior concentração nos Estados do Maranhão, Bahia, Pará, Minas 

Gerais e Pernambuco. 

 

2. Comunidades Tradicionais de Matriz Africana 

 

 Comunidades tradicionais de matriz africana constituem espaços próprios de 

resistência e sobrevivência, que possibilitaram a preservação e recriação de  valores 

civilizatórios, de conhecimentos e da cosmovisão trazidos pelos africanos, quando 

transplantados para o Brasil. Caracterizam-se pelo respeito à tradição e aos bens naturais; o 

uso do espaço para a reprodução social, cultural e espiritual da comunidade; e a aplicação de 

saberes tradicionais  transmitidos através da oralidade. 

 



3. Povos Ciganos 

Os povos de cultura cigana começaram a chegar ao Brasil ainda no período colonial. 

Estima-se que existam, aproximadamente, em torno de meio milhão de ciganos no país. 

Reivindicam políticas públicas específicas, que garantam os seus direitos humanos, sociais e 

culturais.
11

 

 

 

 

A SEPPIR e o movimento negro 

 

No cenário mundial as lentes estavam voltadas para as notícias referentes à violência 

ao negro. De agressões verbais à violência física os negros eram colocados em situações 

vexatórias que começaram a indignar uma parcela da sociedade. Nessa perspectiva o 

Movimento Negro toma as ruas e ganha visibilidade. O movimento negro
12

passou a se 

mobilizar para que suas reivindicações fossem ouvidas. Havia grande representatividade. 

Lutavam para que tivessem a atenção dos poderes públicos. Dessa forma as demandas 

ganharam urgência nas mesas dos representantes da SEPPIR.  

A representatividade que o Movimento Negro ganhou no Brasil fez com que a 

SEPPIR
13

 se tornasse o catalisador de demandas do movimento negro no cenário nacional. A 

partir desse contexto a SEPPIR  toma para si as demandas do Movimento Negro.   A demanda 

torna-se pauta de urgência no Brasil evidentemente devido ao contexto em que os negros 

adentraram em terras brasileiras e pelo tratamento que recebiam antes, durante e depois da 

abolição da escravidão. A escravidão no Brasil foi se direcionando para abolição a partir de 

1822, ano da Independência Brasileira, que representa a época em que as pessoas começaram 

a ter uma consciência antiescravista. Baseado em ideais Iluministas, acreditavam que em uma 

sociedade livre não haveria espaço para a escravidão e na mesma época crescia a pressão 

internacional pelo fim do tráfico negreiro, principalmente vindo da Inglaterra, a maior 

potência da época. 
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 Texto extraído do site http://seppir.gov.br/. 
12

 Movimento Negro - (ou MN) é o nome genérico dado ao conjunto dos diversos movimentos sociais afro-
brasileiros, particularmente aqueles surgidos a partir da redemocratização pós-Segunda Guerra Mundial, no 
Rio de Janeiro e São Paulo. Movimentos sociais expressivos envolvendo grupos negros perpassam toda a 
História do Brasil. Contudo, até a Abolição da Escravatura em 1888, estes movimentos eram quase sempre 
clandestinos e de caráter radical, posto que seu principal objetivo era a libertação dos negros cativos. 
13

 O objetivo deste trabalho não esta focalizado em discutir a questão racial no que tange os negros ou afro-
descendentes e sim, dar visibilidade a outros grupos minoritários que integram a nossa sociedade. 



Dessa forma, é necessário destacar que a SEPPIR considerou as demandas do 

Movimento Negro como de urgência sem que esse posicionamento representasse algum tipo 

de hierarquização de demandas entre as minorias. Tratá-las de imediato foi à forma mais 

humanizada de tratar a questão negra no Brasil, ainda que não fosse o objetivo da SEPPIR 

priorizar uma questão mais que outra na busca pela promoção de igualdade racial. 

A procura pela igualdade racial se estende a outros povos, outros movimentos. Neste 

sentido, a luta pelo reconhecimento e inserção nas agendas públicas acabou por instaurar uma 

disputa entre as comunidades tradicionais e outros povos. 

 Nestes termos, as reivindicações dos “grupos minoritários” podem ser analisadas à luz 

sociologia dos problemas públicos (Guslfield, 1981; Cefaï, 2009; Freire 2005). Trata-se de 

descrever e interpretar o processo de publicização das reivindicações elaboradas por arenas 

públicas que se formam  em prol de uma causa e procuram inserir suas pautas em uma agenda 

pública. Gusfield (1981) destacou que a pluralidade de arenas públicas gera competição entre 

elas, o que, por sua vez, intensifica o trabalho justificar moralmente a prioridade de 

reivindicações de uma arena em relação à outra. Desta forma, a análise da inserção das 

reivindicações das arenas que se formam em torno “grupos minoritários” pode ser lida a partir 

da visibilidade de suas pautas na agenda pública. Ainda que não proponho analisar a trajetória  

da arena em torno da “causa cigana”, este recorte analítico constitui o pano de fundo deste 

trabalho. No caso em análise, permite indicar alguns apontamentos no que tange à visibilidade 

diferenciada das causas defendidas por “grupos minoritários” e compreender seus efeitos no 

que tange ao seu tratamento no espaço escolar. Para tanto, no site da SEPPIR, é 

disponibilizada o “Guia de Políticas Públicas para povos ciganos”, uma cartilha intitulada 

Brasil Cigano que busquei analisá-la.  

 

 

 

 

 

 

 



Brasil Cigano 

 

 Em maio de 2013, a SEPPIR em parceria com a Secretaria de Políticas Públicas para 

Comunidades Tradicionais (SECOMT) e demais órgãos do governo federal
14

 se aproximaram 

para definir pautas de políticas públicas que permitissem “garantir os direitos humanos, 

sociais e culturais da população cigana”. Além disso, apresentam as reivindicações da arena 

cigana no que tange à educação, saúde, registro civil, segurança, direitos humanos, 

transferência de renda e inclusão produtiva, como por exemplo, no eixo 1: “Direitos 

Humanos” é tratado questões acerca da documentação básica e registro civil o que vai 

permitir uma mobilidade nacional sem que os ciganos venham a ter problemas com a 

identificação civil.  

 No eixo 2, intitulado “Políticas Sociais e de InfraEstrutura” o objetivo é que os 

ciganos estejam aptos a fazer  um  cadastro no Sistema Único de Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico). O cadastro é um instrumento que identifica famílias de baixa 

renda e possibilita o acesso à serviços de assistência social e benefícios assim como o bolsa-

família, programa Minha casa Minha vida, acesso a tarifas sociais e principalmente à 

educação itinerante: 
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 Ministério da Cultura(MinC), Secretaria de Direitos Humanos (SDM), Secretaria de Políticas Públicas para as 
Mulheres (SPM), Ministério da Justiça (MJ) e Ministério do Meio Ambiente (MMA). 



 As “Políticas Culturais” são tratadas no eixo 3. Orientam como se deve proceder no 

caso de iniciativas culturais com o intuito de fortalecer a cultura cigana, 

“As iniciativas culturais como Rituais e festas tradicionais; Expressões artísticas; 

Mitos, Histórias e outras Narrativas Orais; Religiosidade; Processos tradicionais de 

transmissão de conhecimentos; Medicina tradicional; Alimentação e culinária 

tradicional; Artesanato; Pinturas, Desenhos, Grafismos e outras Formas de 

Expressão Plástica; Escritos, Estudos, Pesquisas e outras Produções Intelectuais 

aplicadas a iniciativas culturais; Produção audiovisual; e Outras formas de 

Expressão.” 

 

 O “Acesso a Terra” é o título do eixo 4. Nele estão as informações que são necessárias 

para garantir as condições para a realização de acampamentos ciganos em todo o território 

nacional. 

 A cartilha ainda descreve brevemente a história social dos ciganos e suas trajetórias no 

Brasil, desde os tempos do Brasil Colonial. No âmbito de minha proposta, meu interesse 

voltou-se, em particular, para os trechos que descrevem as “políticas sociais” e 

“infraestrutura”.  

 Mais especificamente ainda, a cartilha descreve, no item, “Direito à Educação 

Itinerante” da população cigana os procedimentos legais para acesso à escola. A partir de 

então, essas informações se tornaram as lentes que orientaram o meu olhar na busca de 

compreender os conflitos e moralidades entre os ciganos e a escola. 

 A sessão “Direito à Educação Itinerante” deste guia explica os procedimentos a serem 

seguidos para realizar matrículas em instituições escolares públicas e privadas. Ainda 

"lembra" que o acesso ao espaço escolar é garantido para todos, incluindo aqueles em 

"situação itinerante", como os ciganos.  Surpreendi-me pela referência à "situação itinerante" 

quando me debrucei com este documento.  

 Na sessão referente ao acesso à escola, era apresentada uma resolução do Conselho 

Nacional de Educação por meio da Câmara Básica de Educação (resolução n.03 de 16 de 

maio de 2012) que previa o estado do itinerante e as condições de acesso ao espaço escolar 

deste tipo de público. 

 Os doze artigos deste documento visava “garantir o direito de acesso à educação” dos 

“itinerantes”. Um artigo, em particular, despertou minha atenção:  



 

Art. 4º Caso o estudante itinerante não disponha, no ato da matrícula, de 

certificado, memorial e/ou relatório da instituição de educação anterior, este deverá 

ser inserido no grupamento correspondente aos seus pares de idade, mediante 

diagnóstico de suas necessidades de aprendizagem, realizado pela instituição de 

ensino que o recebe. 

§ 1º A instituição de educação deverá desenvolver estratégias pedagógicas 

adequadas às suas necessidades de aprendizagem. 

§ 2º A instituição de ensino deverá realizar avaliação do  desenvolvimento e da 

aprendizagem desse estudante, mediante acompanhamento e supervisão adequados 

às suas necessidades de aprendizagem. 

§ 3º A instituição de educação deverá oferecer atividades complementares para 

assegurar as condições necessárias e suficientes para a aprendizagem dessas 

crianças, adolescentes e jovens. 

 

 

 Estes parágrafos sugerem a sucessão de diferentes fases de classificações que 

orientam, em prática, o acesso ao espaço escolar dos ciganos, institucionalmente enquadrados 

como “itinerantes”, e que nortearam minhas observações. Se não tiver documento, o cigano 

apresenta uma autodeclaração de sua situação itinerante; a direção da escola realiza então um 

“diagnóstico” para definir em que “grupo” será enquadrado.  Porém, não é apresentado 

que tipo de diagnóstico poderia ser feito e como se define a relação entre um público e o 

pertencimento a um “grupo institucionalizado” como garantia de acesso ao espaço escolar. 

Desta forma, as observações que realizei ao longo de meu estágio de docência indicava um 

forte contraste entre as orientações do guia Brasil Cigano e os modos segundo os quais estas 

são interpretadas em situação concreta de definição de um ator “itinerante”.  

 Logo, propus analisar estas situações concretas nas quais emergem tensões e disputas 

em torno do acesso ao espaço escolar para os ciganos. Os ciganos representavam, neste 

sentido, uma forma interessante de refletir sobre as disputas classificatórias provocadas por 

tais contrastes.  Três questões me inquietaram e contribuíram para despertar ainda mais meu 

interesse das relações dos ciganos com o meio escolar: em que medida as políticas públicas 

educacionais direcionadas para a população cigana são implementadas nos espaços 

escolares em Campos dos Goytacazes? Que tipos de conflitos são despertados nestas 

situações?  Como os profissionais da educação se amparam nas s legislações com um público 

que não é visto como um padrão do corpo discente de uma escola?   

 Este trabalho se justifica pela escassez de produção acadêmica e literária referente à 

políticas públicas de educação para povos ciganos. Os ciganos não vivem de acordo com as 



regras e normas da sociedade em geral. Por este motivo podem ser considerados como um 

grupo outsider
15

. 

 Segundo Becker ([1963] 2009), 

“Todos os grupos sociais fazem regras e tentam, em certos momentos e em algumas 

circunstancias impô-las. Regras sociais definem situações e tipos de 

comportamentos a elas apropriados, especificando algumas como “certas” e 

proibindo outras como “erradas”. Quando uma regra é imposta, a pessoa que 

presumivelmente a infringiu pode ser vista como um tipo especial, alguém de quem 

não se espera viver de acordo com as regras estipuladas pelo grupo. Essa pessoa é 

encarada como um outsider.”  

 

O modo de viver cigano quando contrastado com a sociedade em que estão inseridos 

apresentam a quebra das regras sociais estabelecidas. Nesse sentido, não aceitos pelo grupo 

estabelecido (não ciganos). As representações que os “estabelecidos” tem dos ciganos 

evidenciam um receio de perda de posição consideradas de domínio e poder. Uma vez que 

quem determina as regras normativas são os estabelecidos. Nesse sentido, os outsiders 

(ciganos) são considerados como um risco às práticas políticas e costumes da sociedade 

(Becker, [1963] 2009). Nesse processo, o grupo outsider pode ser percebido como uma 

ameaça aos valores morais dominantes principalmente no ambiente escolar. Dessa forma, este 

trabalho se propõe a descrever e analisar os conflitos e moralidades que se dão no meio 

escolar quando outsider e estabelecidos se encontram.    

Em resumo, esta pesquisa tem como objetivo analisar o acesso à educação da 

população cigana, a partir do caso particular que analisei. Não pretendo, evidentemente, 

esgotar esta reflexão com este trabalho, mas apontar para algumas das conseqüências dos 

momentos em que moralidades ciganas e escolares se tencionam. Por este motivo, analiso 

como a população cigana é problematizada pelas políticas públicas em educação de um lado 

e, por outro, como os enquadramentos são ressignificados nas situações concretas em que é 

julgado, na escola, o estado “itinerante” do cigano. Por fim, analiso ainda, do ponto de vista 

do cigano, como a definição do conhecimento, pelos ciganos, opera de modo que seu 

investimento no espaço escolar não se torna uma prioridade.  
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 Tomo como referência para tratamento dos ciganos como outsider nos termos de Becker ([1963]2009) em 
que um outsider é visto como aquele que não segue as regras normativas da sociedade em que está inserido. 
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1 Políticas Públicas para população itinerante. 

 

 

 

 

“A situação itinerante é uma coisa que tem  

que ser muito pensada. Principalmente pelas  

políticas públicas. Precisamos dar  

oportunidade de acesso à educação a todos. 

[Vânia, secretária de um setor da área de  Educação,  

Campos, 2013]  

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

 

1 Políticas Públicas para população itinerante. 

Neste capítulo, pretendo apresentar percepções e interpretações resultantes do meu 

trabalho de pesquisa sobre a relação dos ciganos e o meio escolar. As situações de conflitos e 

moralidades que fizeram parte deste trabalho serviram de base de um lado – para analisar o 

impacto e a viabilidade das políticas públicas de educação destinadas a povos ciganos e, por 

outro – descrever as representações tanto dos ciganos acerca dos valores que se atribuem a 

escola formal quanto ao seu próprio modo de transmissão de conhecimentos. Nesse sentido, 

me proponho também a evidenciar as representações dos profissionais de educação. Estes 

seguem os parâmetros orientados pelo Estado. Desse modo, traçarei brevemente a arena que 

se forma em torno da causa cigana. O objetivo é de compreender se estas se articulam com o 

modo segundo o qual as políticas públicas se referem a esta população.  

 

1.1 Da criação de secretarias ao Brasil Cigano. 

 

 A SEPPIR constituiu um momento chave para inserir um debate em torno dos  ciganos 

como pauta da agenda pública. Antes, observam-se certa invisibilidade dos ciganos como 

populações que seriam concernidas por políticas públicas brasileiras. Por exemplo, apesar da 

Lei Complementar 75 de 20.05.1993, que tematizava a proteção à minorias étnicas, os 

ciganos
16

 Rom, Sinti e Calon não foram considerados como “minorias”  e “privados” de 

direitos específicos, porém, garantidos constitucionalmente (MOONEN, 2011). 

 No Brasil a presença de ciganos seria identificada no ano de 1574. Chegariam aqui 

com a condição de degredados vindos de Portugal que, aproveitando-se da expansão de suas 

navegações e da necessidade de mão de obra em suas colônias, encontrou no degredo uma 

forma de se livrar dos ciganos. A vida em sociedade dos ciganos no Brasil era envolta em 

controvérsias devido às representações negativas (senso comum) do que significava ser 
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 Segundo o sociólogo Frans Moonen  (2011) existe  diferença entre as etnias. Os Rom, ou Roma, que falam a 
língua romani; são divididos em vários subgrupos, com denominações próprias, como os Kalderash, Matchuaia, 
Lovara, Curara e outros. São predominantes nos países balcânicos, mas a partir do Século 19 migraram também 
para outros países europeus e para as Américas. 2. Os Sinti, que falam a língua sintó, são mais encontrados na 
Alemanha, Itália e França, onde também são chamados Manouch. 3. Os Calon ou Kalé, que falam a língua caló, 
os ‘ciganos ibéricos’, que vivem principalmente em Portugal e na Espanha, onde são mais conhecidos como 
Gitanos, mas que no decorrer dos tempos se espalharam também por outros países da Europa e foram 
deportados ou migraram inclusive para a América do Sul.  



cigano
17

. Ao mesmo tempo em que causavam sentimentos de rejeição e incômodo, 

desenvolviam funções em cargos públicos
18

 e faziam parte de eventos sociais. À medida que 

aumentaria o número de decretos de expulsão de ciganos de Portugal para o Brasil, outros 

estados, além do Rio de Janeiro e Bahia, passariam a recebê-los. Já no cenário internacional, 

no ano de 1977, a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas passaria a dar mais 

atenção à causa cigana. Em virtude do numeroso contingente de grupos ciganos vivendo em 

seus países, a União Européia implementou diversas ações visando beneficiar os ciganos, 

sendo o principal objetivo, inseri-los na escola. No Leste Europeu, com o fim do regime 

comunista, os ciganos novamente se veriam alvo de perseguições, tanto da polícia quanto da 

população. Somente em 1994 é que a União Européia declararia os ciganos como uma das 

suas mais significativas minorias étnicas.   

 Atualmente, a Europa possui em alguns países legislações específicas para os ciganos, 

assim como, no Brasil, a Constituição Federal Brasileira de 1988 apresentaria algumas 

alterações quanto à garantia de direitos das minorias étnicas. As referidas medidas 

contemplaram inicialmente os povos indígenas. Posteriormente, em maio de 1993, a 

Constituição as ampliaria às demais, dentre elas a cigana.  

 Em 2004, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome instituiriam a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das 

Comunidades Tradicionais, da qual os ciganos fazem parte.  

 Em 2006, o Ministério da Cultura também adotaria algumas ações buscando 

reconhecer e garantir direitos dos ciganos. Outro destaque na luta contra a discriminação, 

foram os compromissos declarados na III Conferência Mundial Contra o Racismo, Xenofobia 

e Intolerância Correlatas, realizado em 2001, em Durban, África do Sul. 

 No caso da Organização das Nações Unidas-ONU (2013) no que tange a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, Pacto dos Direitos Civis e Políticos, Pacto dos Direitos 
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 Ser “cigano” no entendimento dos meus interlocutores é livre, não ter regras como as dos brasileiros para 
seguir, é viver viajando, sem ter parada. Ser “cigano” no entendimento dos meus interlocutores da instituição 
escolar em que realizei é ser uma pessoa que não se adéqua ao “nosso modo de viver’, é ser trapaceiro, é ser 
uma pessoa sem casa, sem documentos. Ser cigano segundo o dicionário  Houaiss registra que, 
pejorativamente, cigano é “aquele que trapaceia; velhaco, burlador” e “aquele que faz barganha, que é 
apegado ao dinheiro; agiota, sovina”. 
 
18

 Marco Antonio da Silva Mello*; Felipe Berocan Veiga; Patrícia Brandão Couto e Mirian Alves de Souza, 
discutem no artigo “Os Ciganos do Catumbi: De "andadores do Rei" e comerciantes de escravos a oficiais de 
justiça na cidade do Rio de Janeiro” a participação dos ciganos calon no comércio de escravos africanos e no 
poder judiciário carioca desde a corte de D. João VI. Os autores  analisando as práticas comerciais e a formação 
de redes de organizações e relações informais.  



Econômicos, Sociais e Culturais, e na Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura -UNESCO, a discussão se deu sobre a não discriminação principalmente 

no campo de ensino (sendo este item, objeto de uma convenção no ano de 1960). Vale 

destacar também que a UNESCO por sua vez em seus documentos, quando se refere aos 

direitos humanos, fala do direito à educação. Nesse sentido, estabelece alguns itens que 

constituem o próprio direito, isto é, “a educação deve estar disponível, acessível, ser aceitável 

e adaptável”. Neste último item, se verifica o quanto o aspecto cultural se evidencia na 

efetivação do direito à educação (PLATAFORMA DHESCA BRASIL E AÇÃO 

EDUCATIVA, 2009). 

 

 No Brasil, vem-se discutindo e se desenvolvendo políticas públicas voltadas para a 

promoção de igualdade racial, baseado nos direitos humanos (igualdade e diversidade), 

conduzido por ações políticas, econômicas e sociais, nas quais tem se inserido a temática da 

política pública para as etnias ciganas a partir da SEPPIR (como vem sendo demonstrado no 

inicio deste trabalho). Foi no âmbito da discussão da política da igualdade racial que o 

Governo Brasileiro ampliou esta discussão para as comunidades ciganas. Estabeleceu que no 

processo de elaboração de políticas públicas deveria levar-se em conta a participação de 

diversos movimentos sociais, inclusive das comunidades ciganas. 

 

 Em 2006, foi criado o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial 

(PLANAPIR), sendo elaborado pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR), baseado na aprovação da 1ª Conferência Nacional de Promoção 

da Igualdade Racial (CONAPIR). Neste evento, foram discutidas políticas públicas voltadas 

para promover a redução das desigualdades sociais e educação de qualidade, com foco nos 

grupos étnico-raciais discriminados, por meio de ações articuladas entre agentes 

governamentais e da sociedade civil organizada. Para isso, foi criado o Grupo de Trabalho 

Interministerial a fim de elaborar o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, tendo 

como finalidade a organização das propostas levantadas sobre políticas públicas de promoção 

e igualdade étnico-racial, e também formular o Plano Nacional de Promoção da Igualdade 

Racial – PLANAPIR, instituído pelo Decreto nº 6.872, 04 de junho de 2009. O PLANAPIR 

está organizado em eixos, dentre eles, o da Educação, na qual existem objetivos que 

mencionam as etnias ciganas, como:  

 

“estimular o acesso, a permanência e a melhoria do desempenho de crianças e 

adolescentes, jovens e adultos das populações ciganas [...] em todos os níveis, da 



educação infantil ao ensino superior”; “promover formas de combate ao 

analfabetismo entre a população negra, indígena e cigana”; elaborar projeto de lei 

com o objetivo de garantir as comunidades ciganas a equivalente prerrogativa de 

direito contida no art. 29 da Lei 6.533 de 24 de maio de 1978, que garante a 

matrícula nas escolas públicas para profissionais que exercem atividades 

itinerantes”. 

 

 Ainda neste ano, o Ministério da Cultura, ao criar a Secretaria da Identidade e da 

Diversidade Cultural do Ministério da Cultura - SID/MinC, que tem por atribuição promover 

o diálogo e o debate com diferentes segmentos representativos da diversidade cultural 

brasileira, deu início a um processo de interlocução com diversos grupos que constituem o 

patrimônio cultural do Brasil, dentre eles os ciganos. Nesse sentido, foi instituída a Portaria 

Ministerial nº. 2 de 17/01/ 2006, que criou alguns grupos de trabalho para pensar e construir 

políticas para essas minorias. Um desses grupos é o Grupo de Trabalho Cigano, composto por 

alguns representantes ciganos, pesquisadores, estudiosos, além de representantes 

governamentais. Outra medida adotada pelo MinC, foi a instituição do dia 24 de maio como 

Dia Nacional do Cigano
19

, em reconhecimento à importância das etnias ciganas no processo 

deformação do patrimônio histórico e cultural do Brasil. No ano de 2009, foi realizada a II 

CONAPIR, que resultou em diversas deliberações sobre a política educacional, e em 

específico, a destinada à comunidade cigana. Dentre as resoluções podemos citar: ampliar 

acesso às escolas técnicas, escola familiar e rural que desenvolvam pedagogias voltadas para 

comunidades rurais, quilombolas, afro-descendentes, aos povos indígenas e ciganos, criando 

novas escolas técnicas e cursos voltados para este público; implementar em todas as instâncias 

de ensino a perspectiva étnico-racial e de gênero e orientação sexual, desde a educação 

infantil, assegurando a integridade física e psicológica das crianças negras, indígenas, 

quilombolas e demais etnias historicamente discriminadas,especialmente árabes, palestinos, 

judeus, ciganos;  promover cursos de especialização em línguas maternas africanas, indígena 

e ciganas.  

 A Resolução Nº 3, de 16 de maio 2012, determinou diretriz e ações pedagógicas 

voltadas aos estabelecimentos de educação escolar para o atendimento das especificidades das 

comunidades em situação de itinerância. Apesar destas diretrizes nacionais, ainda é um 

desafio a garantia do direito à educação nas comunidades ciganas. 
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 O dia 24 de Maio é o dia consagrado em todo o mundo pelos ciganos à Santa Sara. Segundo a lenda mais 
aceita pelos ciganos, trata-se de uma escrava de cor parda que desembarcou em Camarque na França, 
acompanhando as três Marias: Madalena, Jacobé e Salomé.  
 



1.2 Do Mapeamento das propostas de educação a uma tipologia das reivindicações 

ciganas 

Em Brasília, as propostas abaixo foram encaminhadas para a 1ª Conferência Nacional 

de Promoção da Igualdade Racial (CONAPIR) nos dias 13 e 14 de junho de 2005.  Seis 

propostas voltadas especificamente para a pauta de educação:  

1. Incentivos à comunidade cigana para permitir às mulheres ciganas terem 

os mesmos direitos de alfabetização, cultura e educação dos ciganos do 

sexo masculino; 

2. O projeto do “cartão educação” para que as crianças e adolescentes 

sejam matriculados em no máximo 24 horas nas redes públicas estaduais e 

municipais sempre que chegaram com suas famílias em uma nova cidade; 

3. Promover e criar cursos de alfabetização diferenciada às crianças 

ciganas, por meio de unidades móveis com programas e profissionais 

capacitados para uma alfabetização rápida, eficaz e bilíngüe; 

4. Inclusão no currículo dos ensinos fundamental e médio, do tema 

transversal “História, Cultura e Filosofia das Religiões no Brasil” e apoio aos 

estudos e pesquisas sobre a história, cultura e tradições da comunidade 

cigana (ciganologia); 

5. Promoção de campanhas educativas e criação de cartilha, vídeos, CD´s 

relacionados à etnia cigana, divulgação em escolas públicas municipais e 

estaduais, eliminação de materiais didáticos de expressões que apresentem 

a etnia cigana de maneira difamatória, e capacitação dos professores do 

ensino fundamental e médio para prevenir discriminações e criação de 

conhecimento. 

6. Incentivar, apoiar e ministrar estudos, palestras e debates sobre o povo 

cigano para que conhecendo a filosofia de vida, crenças e tradições desse 

povo milenar, diminua o preconceito e com isso os ciganos possam superar 

e enfrentar melhor as diversidades. 

 
 

 O exposto expressa a importância dada à construção de políticas educacionais 

específicas para as etnias ciganas, principalmente no que tange o acesso à educação. 

 Com este breve cenário sobre a trajetória de criação de secretarias e políticas públicas 

voltadas para povos ciganos busquei demonstrar que apesar da pouca visibilidade e de uma 

“sonoridade” mais amena, as arenas em torno da implementação de políticas públicas para os 

ciganos tem se apresentando branda nos espaços públicos.  Apresentei acima o quadro com a 

finalidade de compreender como as demandas do Movimento Negro se tornaram ouvidas. 

Com este quadro pude contrastar com as demandas em torno da causa cigana. Toda a 

movimentação apresentada a partir da criação das secretarias e dos planos de ação 

demonstram como esses dois momentos se tornam ouvidos colaborando que as demandas 

sejam catalisadas pela SEPPIR. Nesse sentido, busquei compreender como a publicização e 

visibilidades das demandas são imprescindíveis para que tomassem força e ganhassem voz. A 

partir daí, a intensidade da circulação das informações fez com que algumas demandas fossem 



inseridas com maior prioritariamente. A articulação entre publicização e inserção nas pautas 

revela a trajetória cigana que é permeada de dificuldades tanto de reconhecimento como de 

legitimidade transformando-a numa trajetória de luta muito diferenciada e que por esta razão 

não consegue ser catalisada e tratada com a mesma prioridade que outras.  

 A dificuldade surge quando se inicia uma discussão sem a legitimidade das vozes dos 

sujeitos envolvidos o que acontece nos espaços públicos no que tange os povos ciganos. 

Dessa forma, a partir do painel apresentado em torno das propostas educacionais é possível 

organizar uma tipologia das reivindicações ciganas. 

 Nesse sentido, é indispensável que se conheça quais são as concepções dos ciganos 

sobre educação, e quais os significados que eles atribuem à escola, particularmente quando 

posta em relação com a educação e com a escola formal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

2  Representações sociais dos ciganos sobre a escola. 

 

 

 

 

“Pra gente é estranho ter que mandar as crianças  

pra um lugar pra elas aprenderem. A escola 

 de vocês é estranha para nós. Todos tem  

que ficar vestidos iguais. 

 Tem gente que ensina que nem é parente,  

que é a tal da professora. A gente não 

 tem isso. Aprende 

 na estrada. A escola é a estrada.  

[Cigana Valentina, Campos, outubro 2013] 

 

 

 

 



CAPITULO 2 

 

2  Representações sociais dos ciganos sobre a escola. 

 Neste capitulo, buscarei descrever e interpretar uma modalidade de sociabilidade 

cigana a partir da etnografia que realizei no acampamento Planície
20

. Minha observação 

voltou-se não somente para a compreensão dos modos de associação entre os ciganos 

deste acampamento, mas também entre estes e os não-ciganos. Este duplo eixo de 

observação me pareceu de fundamental importância para compreender, do ponto de vista 

dos meus interlocutores ciganos, suas representações sobre a escola e sobre os sentidos 

conferidos à transmissão de um conhecimento "genuíno" e prático. E escola, neste sentido, 

se apresenta como um ambiente que não necessariamente é associado, por eles, ao 

conhecimento da vida que no acampamento seria capaz de garantir.  

 

2.1  “Não conseguimos entender porque os brasileiros largam os filhos na escola e eles 

mesmos não ensinam nada pra eles” 

 [Chefe do acampamento Planície, Chico, janeiro 2014] 

  

Segunda semana de minha pesquisa de campo no acampamento Planície em uma quinta-

feira de abril de 2013
21

. Às 10h da manhã, o acampamento parece uma pequena vila 

comercial. Observei que as práticas e as concepções do acampamento Planície permitiram-me 

identificar que estes ciganos em particular têm uma organização social, a qual está estruturada 

a partir da divisão sexual do trabalho. Compete à mulher os afazeres domésticos e ao homem, 

prover o sustento material da família. Essa divisão, da forma como está organizada, evidencia 

uma hierarquia de gênero. As transformações sociais quanto ao papel do homem e da mulher 

                                                           
20

 Mais uma vez é importante ressaltar que para preservar o anonimato dos protagonistas descritos neste 
trabalho, foram alterados nomes, datas e determinados lugares. Não creio que estes cuidados, derivados de 
exigências éticas, tenham afetado a fidedignidade da descrição. 
21

 No acampamento Planície iniciei minhas incursões esporadicamente em meados de dezembro de 2012. De 
forma concomitante, fiz um mapeamento dos acampamentos existentes em Campos com o auxilio de um 
colega de turma que tem acesso a essas informações devido a seu posto em uma instituição do Estado. Ao 
todo, Campos conta com seis acampamentos. Visitei todos. No entanto, escolhi este acampamento como 
objeto de pesquisa devido à boa e agradável recepção que tive. Embora não tenha sido destratada nos outros 
cinco acampamentos que tive, neste, em Ponta Formosa a empatia com as mulheres ciganas foi o ponto 
principal para a minha escolha. Nos outros acampamentos a presença de uma não-cigana representava um 
risco para os costumes, e as mulheres não receberam uma presença feminina não cigana de forma muito 
agradável.  Fui informada deste mal-estar em três acampamentos. Diferentemente, em Ponta Formosa não fui 
sendo percebida como um risco para o acampamento e as mulheres ciganas me trataram com educação e 
atenção, sempre dispostas a colaborar com meu trabalho de campo. 



nas atuais sociedades desafiam também os ciganos a redefinir esses papéis. Desse modo, a 

mulher cigana além do papel de mãe e zeladora da casa, também trabalha fora e contribui para 

o sustento da família. Certamente por identificação com mundos femininos e pelos seus 

contrastes, meu olhar privilegia as ciganas e os modos segundo os quais distribuem suas 

tarefas Meu olhar circula acompanha os diferentes pontos dos agrupamentos masculinos e 

femininos. As Enquanto os homens conversam, as mulheres ciganas se sub-dividem em 

grupos para realizar suas tarefas. Algumas cuidam das crianças, que correm de um lado para 

outro. Outras se juntam para lavar as panelas em um espaço comum.) 

 

Figura 2 - Estrutura utilizada para lavar utensílios de cozinha 

Acampamento Cigano - Ponta Formosa- Abril, 2013. 
 

As mais velhas costuram vestidos que necessitam consertos. As mais novas e sem filhos 

cuidam dos animais (galinhas, patos, coelhos) e lavam cortinas e lençóis coloridos. 

Posteriormente, observei que esta distribuição de tarefas não é fixa, as mulheres podem 

alternar estas tarefas, mas em todos os casos, as mesmas atividades ordenam a sociabilidade 

feminina. Revezam-se na lavagem dos utensílios, na limpeza do acampamento e nos cuidados 

com os animais.A alternância nesta subdivisão das tarefas femininas permite uma gestão do 

tempo que permitem às ciganas ir ao centro da cidade para "ler as mãos", atividade que 

contribui para aumentar os proventos das famílias. Deste modo, o modo de divisão de tarefas 

no acampamento assegura uma gestão do trabalho. 

 Apesar de ser do homem cigano o status de “provedor”, a mulher cigana de hoje, 

como as demais mulheres, tem dupla jornada de trabalho. Além dos cuidados com a família e 

com a casa, ela também contribui com a renda familiar fazendo vendas a domicílio e lendo a 



mão (quiromancia). Quanto às atividades que desenvolvem para garantir seu sustento, 

observei que se restringem basicamente às vendas no caso dos homens. Eles vendem objetos 

de cama, mesa e banho e, em alguns casos, negociam automóveis. As vendas são feitas de 

forma itinerante pelo interior próximo a localidade em que vivem. No que diz respeito aos 

ciganos jovens, em relação à divisão de tarefas, observei que a função deles é de cuidados 

com os irmãos menores. Também auxiliam na organização da casa e na confecção dos 

alimentos. Ainda na observação da rotina dos jovens ciganos, principalmente na ausência dos 

pais, constatei que as questões de gênero se iniciam precocemente. O filho homem assume o 

lugar do pai. No momento em que passa a reproduzir a hierarquia de gênero, e nesse caso, as 

filhas mulheres continuam, diante da figura masculina, numa situação de submissão e 

subserviência. O lugar do homem na cultura cigana é um forte elemento cultural. Quanto aos 

principais elementos que compõem essa cultura particularmente nesse acampamento, 

destacam-se o casamento, o nascimento, as promessas, o idoso, as doenças, a morte, a 

contaminação, a família, a leitura da mão (quiromancia) e o conselho de anciãos, muito 

embora o chefe do acampamento é que decide sobre os problemas, conflitos, brigas e 

desavenças. Percebi que as famílias ainda preservam muitos aspectos de sua tradição, (por 

exemplo, casamento entre ciganos). Mas que também algumas questões estão se 

reconfigurando como, por exemplo, a procura pelo conhecimento escolar dos não-ciganos. 

Mas, isso não significa que eles estejam perdendo sua identidade étnica, mas que estão 

continuamente a elaborar novas estratégias de ajustamento para prover a própria 

sobrevivência. 

 No âmbito de suas crenças ancestrais, os ciganos deste acampamento preservam seus 

ritos e mitos. As festas de casamento duram de três a sete dias, os homens levam seus filhos 

menores para aprender a negociar e as meninas saem com as mães para aprender a arte da 

quiromancia. 

 Entretanto, alguns ciganos deste acampamento procuraram se adequar, por exemplo, 

às expressões religiosas da nossa sociedade. No caso da família cigana que assisti, os filhos 

foram batizados na Igreja Católica o que não é um costume entre eles. No âmbito social 

apresentam uma organização coletiva diferenciada. Vale destacar que a valorização que os 

ciganos atribuem à família e a forma como eles a vivenciam demonstram que tudo que sabem 

e que ensinam vem “do que nossa família vive e aprende na estrada”. Para eles, sua razão de 

ser está na família; dessa forma, quanto mais numerosa ela for, mais admiração e respeito eles 

obterão dentro do seu grupo.  



 A relação dos ciganos do acampamento Planície com os outros (não-ciganos), observei 

que a maior insatisfação é que não são tratados como gente,  

 

“moça, nós também somos gente. Mas, para quem não é cigano é difícil enxergar a 

gente assim. Eles não entendem que o modo que a gente vive é o modo que a gente 

escolheu viver. É como a gente quer viver. Claro que a gente queria um canto pra 

fazer uma vila de ciganos e ter parada, mas, o que a gente vai fazer? Mas, nem por 

isso, porque a gente não tem casa de cimento ou de madeira que a gente não é 

gente.” [cigana Rosa, Campos, abril,2013] 

 

  Para esse grupo, em termos de perspectivas, o que emerge é que eles gostariam de ser 

tratados com mais respeito conforme expresso na fala da cigana Rosa. A questão da influência 

das sociedades não ciganas na cultura cigana sempre foi uma grande preocupação dos 

ciganos. Nesse sentido, como forma de resistência, eles elaboraram uma série de mecanismos 

de defesa como, por exemplo, a recusa em ter em todas barracas alguma tecnologia que 

permita o acesso irrestrito na internet. No entanto, percebi que existem outros elementos de 

que, provavelmente, eles ainda não tenham se dado conta que podem ter alguma influência 

sobre sua cultura, que como, por exemplo, aquisição excessiva de eletrodomésticos, acesso às 

tecnologias como a internet e TV a cabo. Identifiquei que tanto a família que observei quanto 

alguns ciganos próximos a esta família possuem aparelhos de televisão, tablets, 

computadores, celulares com acesso a internet e redes sociais e um rádio transmissor. As 

crianças pequenas são os principais usuários da televisão, o qual muitas vezes vai se constituir 

em babá eletrônica, 

 

“brasileira, muitas vezes para facilitar e fazer nosso trabalho render mais rápido a 

gente liga a televisão bem alto e as crianças ficam vendo desenho. Ou a gente pede 

pros meninos mais moços colocar um tal de joguinho naquele aparelho que tem uma 

telinha só e eles ficam um pouco mais quietos. Ai o serviço nosso rende e a gente 

vai mais cedo pra rua lê mão. Uma beleza quando eles ficam quietos vendo desenho. 

Mas, não é sempre que funciona não (risos)” [Cigana Samira, Campos, maio 2013] 

 

Os jovens que pertencem à famílias com poder econômico maior, as contemplam  com 

computadores. Com este tipo de equipamento eles  se comunicam com outros jovens ciganos 

de acampamentos mais distantes. A comunicação dos jovens ciganos não segue uma regra. No 



espaço que não é virtual eles se comunicam com os não-ciganos.  Os jovens do sexo 

masculino que saem para vender com seus pais se socializam com as outras pessoas 

Principalmente pelo computador. Outra forma de socialização que permite posteriormente 

contatos virtuais são as tardes que estes jovens passam com seus pais nos bares da redondeza. 

Em uma ocasião especifica, ao aguardar o ônibus para voltar para casa, avistei alguns jovens 

ciganos em um bar. Não estavam acompanhados de seus pais. Estavam de carro. Usavam o 

notebook para fazer uma conexão entre o carro e o som do carro para que as músicas fossem 

tocadas utilizando a aparelhagem que estava instalada no veículo. Nesse momento, decidi ir 

até o bar, não para ficar em companhia deles, pois eu ficaria “mal vista” no acampamento e 

isso atrapalharia o restante do meu trabalho. Decidi comprar uma garrafa de água mineral. 

Dessa forma, pude por alguns momentos observar que os jovens ciganos estavam interagindo 

com outros jovens não ciganos tanto do sexo masculino quanto do feminino. O assunto girava 

em torno do ritmo musical, no caso, o sertanejo. Sem tentar nenhuma aproximação para não 

prejudicar meu campo, paguei a água e voltei para o ponto de ônibus. 

 Ao retornar ao acampamento observei durante alguns dias especificamente a família e 

o jovem cigano que estava naquele dia no bar.  Constatei que a tecnologia era um “problema”. 

Estava começando a incomodar àqueles pais na medida em que o filho dedicava horas do seu 

tempo ao acesso à internet, deixando inclusive de colaborar com as saídas para vendas com o 

pai. Ainda no âmbito familiar, foi possível observar o lugar que o idoso ocupa na tradição 

cigana e neste acampamento.  

 Nas festas e comemorações que participei observei o cuidado que tanto as crianças, os 

jovens e os adultos dedicam aos idosos. Eles também são bastante procurados para dar 

conselhos e sugestões. A razão disso é que detêm um conjunto de elementos culturais 

ancestrais que lhes conferem um status diferente das sociedades não ciganas. São deles que 

vem todo o conhecimento necessário para viver. São deles que vem toda a sabedoria que faz 

com que os mais jovens possam entender como a vida é, 

 

“Minha filha, eu já vivi muito. Pensa bem, você sabe quantas estradas de Deus tem 

nesse mundo? Claro que não sabe! Eu também não! (risos) Mas, eu já andei por 

muitas delas! Não todas, né! (risos) Eu sei bem o que é preciso pra se viver. Sei bem 

como lidar com vocês que escorraçam a gente porque não vivemos, não 

trabalhamos, não criamos nossas crianças como vocês. Eu sei lidar com isso e passo 

meu entendimento pros outros.” 

 



 Na relação das famílias ciganas que vivem em neste acampamento identifiquei que a 

transmissão oral da cultura cigana não obedece a nenhum processo formal (hora, dia, mês, 

local), dando-se no seu dia a dia, nas relações cotidianas. Percebi também que as crianças têm 

uma grande capacidade de concentração e que estão sempre muito atentas. Os jovens também 

prestam muita atenção ao que se fala nas rodas dos adultos e em seu próprio meio. Os 

momentos das conversas se constituem, para eles, em espaços de aprendizagem. 

 

2.1 Autoridade Cigana: De Duque a Chefe, histórias de um “passado – presente” 

 

“menina, o povo acha que passado é passado. Mas, se a gente pensar direitinho, 

passado é presente, porque é no presente que você mostra o que foi no passado. Hoje 

eu sou o chefe desse acampamento. Sabe porque sou chefe? Porque sou o líder, o 

conselheiro, o amigo, o juiz, o carrasco, o pai de todos aqui que me acompanham 

desde quando era chamado de Duque. Mas, o nome que me chamam não importa. 

Importa o respeito que mantenho além da força física que já não é muita hoje 

(risos).” 

 

Seu Chico
22

, "autoridade máxima" do acampamento, era um homem alto, cuja fisionomia 

e expressão apresentam marcas da sua vida nômade. Também encena uma modalidade de 

memória cigana, pelas histórias, lembranças, que narra frequentemente na rotina do 

acampamento.  

Antigamente, era chamado de Duque quando pelas estradas dos estados da Bahia, Espírito 

Santo e Minas Gerais e Rio de Janeiro, guiava a caravana de ciganos que faziam parte da sua 

família. Hoje, no acampamento em análise, de chefe. Perguntei-lhe porque não o chamam 

mais de Duque. Sem hesitar respondeu que,  

“Ah, menina! antigamente tudo era muito mais luxuoso. A gente andava em cavalos 

que pareciam ouro andando (risos). Pensa naqueles cavalos lindos, empinados, 

trotando com as mulheres vestidas com brilho e sentadas de lado na cela deles. A 

crina do cavalo parecia até os cabelos das ciganas. Os de cor preta pareciam uma 

noite enluarada. Muito lindo. As celas dos cavalos eram todas talhadas à mão. 

Vistosas. Mas, com o passar dos tempos as coisas para os ciganos também mudam 
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um pouco e quando a gente acampava em alguns lugares as pessoas que nos 

procuravam pra fazer negócios me chamavam de chefe. Aí, foi ficando assim.” 

 

Durante a pesquisa de campo, passei longas horas conversando com a vó Morena e seu 

Chico, ouvindo seus relatos, que me familiarizam com "a vida cigana". Ouvindo-os, tive 

acesso à parte da compreensão do que poderiam ser denominado de moralidades ciganas e de 

suas continuidades entre o passado e o presente. 

 Os relatos contados ao longo da pesquisa de campo sobre "a vida nômade" apontavam 

para vários ciclos ciganos de vida destes atores e as tensões decorrentes da sociabilidade entre 

ciganos e não-ciganos. Evidentemente, emergiram também relatos sobre tensões internas ao 

acampamento, mas, devido ao problema de pesquisa que me propus em analisar, chamava 

minha atenção o fato de que  havia nítida separação entre uma sociabilidade do acampamento 

e outra, externa (aquela que envolvia as circulações dos ciganos em co-presença com não-

ciganos, no centro da cidade ou na escola).  

 Estas observações exploratórias me levaram a analisar os tipos de adaptações dos ciganos 

após sua chegada em Campos dos Goytacazes, e principalmente os modos segundo os quais 

se relacionam com atores de outros espaços públicos frequentados por não-ciganos. 

Privilegiei o espaço escolar, em particular, devido às observações que realizei, no quadro de 

meu estágio de licenciatura, em escolas públicas de Campos. Ao me deparar com minhas 

anotações do meu diário de campo, voltaram lembranças de minha infância que se 

conectavam, seja como confirmação seja como reação ao que observei no acampamento ou na 

escola. . Em contos infantis e outras histórias, lidos muitas vezes para amedrontar-me sobre os 

ciganos (como meio de evitá-los nas minhas circulações na minha cidade de origem, São José 

dos Campos, São Paulo), as mesmas representações se repetiam neste contato prévio: “o 

cigano é um nômade errante e trapaceiro”. A evocação destas personagens antigas, que 

assombravam minha infância - e certamente por isso atiçou minha curiosidade desde cedo -, e 

contribui para a compreensão de parte de escolhas acadêmicas na minha graduação, entre elas, 

aquela do objeto de pesquisa deste trabalho.  Por este motivo, ao longo da minha pesquisa e 

graça à minha formação em ciências sociais, interessou-me voltar a personagens que me 

afetaram, mas desta vez procurando certa neutralidade axiológica (WEBER, [1904]1992) e 

fazer desta experiência afetiva um trabalho monográfico.  Combinando múltiplos focos de 

interesse acadêmicos nestes últimos anos, resolvi descrever e interpretar as tensões 

vivenciadas por estes atores no que tange à sua inserção no espaço escolar, através da análise 

dos conflitos de moralidades que emergem entre alunos e pais ciganos com aquelas que 

permeiam a escola.   



No acampamento, poucos ciganos costumam "falar sobre" à escola. Um dia, conversando 

com seu Chico no acampamento, perguntei-lhe, de modo provocativo (diante do problema de 

pesquisa que estava procurando construir), se não havia incômodo por parte dos ciganos do 

acampamento, ver seus filhos fora da escola. No acampamento que estudei, observei a 

presença de doze crianças entre sete anos e quatorze anos.  Seu Chico respondeu-me, no início 

desta conversa, que a "relação cigana com a escola já foi mais diferente". Identificou a 

presença de ciganos na escola como um tempo durante o qual a vida nômade diminuiu e 

sofreu alterações paulatinas. O nomadismo e o cigano de "antes" e de "hoje" não eram os 

mesmos, pois “tudo muda nesta estrada e neste mundo”. Explicou-me 

 

“algumas coisas da nossa tradição também mudou um pouco com os tempos. Hoje a 

gente até tenta mandar nossos filhos, nossos netos pra escola. Antigamente não, 

porque a gente não ficava muito tempo em um lugar só”. 

 

 

Certamente, Seu Chico deve ser um dos raros "chefes" que problematiza o ser cigano 

como momento antigo associado ao fato de não ter parado em terra alguma. Pois, observou 

que os ciganos "de hoje" "estão viajando cada vez menos” e, por isso, "a mídia" associam-nos 

como sedentários. 

Os "ciganos sedentários" são classificados, por Seu Chico, como aqueles que moram em 

um rancho. Ainda segundo ele, o rancho é um tipo de habitação  de três paredes coberta por 

telhas. Não há portas, nem janelas. Lençóis e cortinas delimitam os cômodos ou se 

assemelham à porta. Explicou-me como exemplo que, "esticar o lençol" significa “fechar a 

casa”.  

Vó Morena também destacou uma dificuldade de circulação, que afetou, segundo ela, o 

modo de vida antigo dos ciganos.  Mencionou a aquisição de móveis e eletrodomésticos para 

explicar alguns dos obstáculos que dificultam a "vida nômade" atualmente. Ainda mencionou 

que alguns ciganos se fixaram em alguns terrenos, cedidos ou comprados por famílias 

sedentárias que se reúnem para a compra de um lote de terra. 

  



“hoje se o cigano for de boa condição, rico, ele manda o filho, o neto pra estudar em 

escola boa, dessas que paga. Ai a gente sofre pouco menos preconceito, 

discriminação porque a gente mostra que tem dinheiro, ai os gadjos
23

 respeitam” 

 

 

A redefinição do modo de vida "cigano", quando se torna "sedentário", é problematizada 

como um tipo de ajustamento às mudanças sociais, das quais estes atores também são 

concernidos. Por este motivo, últimas gerações vêm matriculando seus filhos em escolas, 

principalmente públicas. Seu Chico também observou que se as famílias ciganas tiveram 

maiores recursos financeiros, é privilegiada a matrícula em escolas particulares:  

 

“com dinheiro o cigano forma os filhos. Hoje tem cigano que é médico advogado e 

até professor, mas, sem muita condição fica difícil. As crianças não querem ir pra 

escola por que as pessoas discriminam muito” 

 

 

Seu Chico, por poder problematizar uma temporalidade devido a sua experiência que 

certamente contribui para a legitimidade de sua autoridade no acampamento, me apresentou 

inúmeros elementos para compreender as representações dos ciganos deste acampamento 

sobre a escola. Neste sentido, estou ciente que as representações que analiso parte de um caso 

particular do possível e que meu trabalho não tem nenhuma pretensão de generalização.  

Os relatos de seu Chico apontam para uma divisão moral entre o passado, bom tempo, e o 

presente, muitas vezes criticado por ser relacionado com a quebra da vida nômade. Por este 

motivo, quando se refere ao passado, seus relatos recorrem muitas vezes ao saudosismo e 

nostalgia, tempo durante o qual os ciganos "não precisavam do luxo dos gadjos para viver e 

andar nas estradas".  

Após estas lembranças, com voz pesarosa, passou a descrever as mudanças que 

testemunhou. No seu relato, observou que o “respeito” em relação ao seu estatuto de chefe 

e/ou de “Duque” foi diminuindo paulatinamente. Paralelamente, os conflitos se encerravam 

cada vez mais em brigas físicas e ofensas verbais. Apesar desta percepção, sua autoridade é 

reconhecida e pode ser acionada em momentos de tensão: “Quando a situação aperta, moça, 

eu mostro quem ainda sou”. Por exemplo, em situação de conflito, ele pode convidar jovens 

“para pensar sobre suas ações e se desculparem uns com os outros”. Estas formas de 
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administrar os conflitos ocorrem particularmente “quando os jovens querem trazer drogas 

para dentro do acampamento. Isso aqui eu não permito!”. Caso uma família não concordar 

com suas ordens, convida-a a “pegar a barraca e seguir a viagem”.   

Seu Chico avaliou que o fato dos jovens do acampamento desejarem de modo crescente 

“ganhar autonomia” questiona frequentemente a sua autoridade.  Nestes casos, Chico também 

os orienta a sair do acampamento, repetindo: “Eu não posso permitir isso aqui dentro, 

moça”. Em relação ao consumo de drogas no acampamento, Seu Chico justifica seu modo de 

intervir explicando-me que drogas “puxam” policiais para o acampamento. O que pode 

provocar a expulsão dos ciganos do terreno no qual acampam. 

Ao longo deste relato, ainda explorou o tema “dos brasileiros”. “Os brasileiros inventam 

muita coisa (...) muita facilidade e muito luxo”. E com tanta modernidade fica mais difícil sair 

viajando por “este mundão de Deus”. Prosseguiu: 

 

“moça, quem é que não quer uma televisão grandona daquela que eu tenho na minha 

barraca. E minha Morena? Ficou mais descansava com a cafeteira, com aquele 

negócio que torra o pão e derrete o queijo. E o suco? Fica muito bom o suco de 

laranja quando espreme no aparelho! Mas, na hora de levantar o acampamento, 

desmontar as barracas fica muito mais difícil carregar tudo que a gente tem. Tem 

que ter um carro grande pra levar tudo!” 

 

Associou “a modernidade” às facilidades que as mulheres têm de costurar seus vestidos 

com as máquinas que “parecem coisa de novela”. Também, para os homens, mencionou a 

variedade de chapéus e a música brasileira, como o forró e o sertanejo, que podem ser tocados 

em festas ciganas. Relembrando da música, lamentou o fato de que muitos dos ciganos tinham 

parado de tocar instrumentos para se especializar na comercialização de “mercadorias”.  

Aproveitei estas horas em que meu interlocutor estava trazendo suas lembranças à tona e 

perguntei-lhe novamente sobre a escola. Neste momento ele me perguntou se eu não tava 

entendendo o que ele estava contando, me respondeu que, 

“as crianças não iam pra escola porque antigamente a gente viajava muito. A gente 

não tinha paradeiro. E se parava, ficava muito pouco tempo num lugar só. As 

crianças aprendiam estando com a gente” [Cigano Chefe, seu Chico] 

 



 Uma expressão triste tomou conta do rosto de seu Chico. Ele avançou na conversa ao 

dizer que a nossa escola tende a acabar com algumas coisas da cultura cigana. Pois quando 

um cigano entra na escola ele não pode ser o que é do jeito que é. Ser o que é na escola é 

certeza de sofrer discriminação. O cigano não freqüenta a escola com as suas roupas. “Tem 

que usar uniforme e aprender o que vocês aprendem”.  

Com a testa franzida ele diz,  

 

“nós ciganos ensinamos para os pequenos como devem respeitar os mais velhos e 

aos meninos nós ensinamos os números. Para as meninas a gente ensina que deve se 

guardar para seu marido, cuidar da casa e ler mãos. Com estes ensinamentos um 

cigano pode viver bem a vida. Não precisamos de muito. Nosso aprendizado é de 

geração e geração. A estrada é nosso quadro negro” 

 

  Estar ao lado do Seu Chico nos momento em que as lembranças do tempo bom 

de ser cigano são apresentadas para mim como demonstração de que os ciganos fazem de 

situações cotidianas que se analisadas sem perspectivas sociológicas passariam como 

“normais de um povo sem eira nem beira”. Desde a narração do Seu Chico de como era 

bom tocar a boiada com as ciganas sentadas de dela numa cela feito a mão representam do 

ponto de vista dele como meios de transmissão de valores que os ciganos não aprenderiam 

se estivessem na escola. A “qualidade do ensinamento vem do estar junto, do aprender 

com o outro a se virar na vida e na estrada”, relata o chefe do acampamento faz com que 

os ciganos “tenham consciência do que é viver, de como se aprende a ser gente”. A 

relação dos ciganos e os processos de aprendizagem pelo que eu observei neste 

acampamento ocorrem desde a mais tenra idade. Nesse sentido, o primeiro contexto 

educativo que identifiquei foi a relação mãe-filho. É da mãe que os filhos recebem os 

primeiros ensinamentos de sua cultura, como por exemplo, o idioma, a obediência e 

respeito aos pais, aos irmãos mais velhos e aos parentes.  

A criança também é apresentada pela mãe aos ritos e mitos. Mais adiante percebi que 

as questões de gênero passam a ser um fator determinante, que vai causar uma distinção 

na educação da menina e do menino cigano. À menina é ensinado as tarefas domésticas, 

os cuidados com os irmãos menores, a obediência ao futuro esposo, aos sogros e, 

principalmente, à sogra. Ela também poderá aprender com sua mãe a leitura da mão. Já o 



menino começará a ser conscientizado da necessidade de contribuir com a renda familiar 

por meio das atividades externas como a venda de mercadoria e negociação de carros. 

Nesse trabalho de campo percebi que um dos principais dilemas que os ciganos 

alegaram enfrentar no que tange ao aprendizado fora da convivência cigana são os 

contextos educativos externos, no caso, a escola. A escola que representa um ambiente 

externo à vivencia cigana não lhes fornecem as ferramentas e os mecanismos para que um 

cigano possa sobreviver. A cigana Morena diz,  

Na percepção da cigana a escola não é o espaço principal de aprendizagem para os 

ciganos porque não fornecerem os aportes suficientes que os ciganos precisam para 

aprender a viver. Desse modo, o que um cigano aprenderia na escola não contribui com o 

“jeito cigano de viver”. Diante disso, eles são impulsionados a buscar essas ferramentas 

em outro lugar, no caso, “nas estradas”. 

Complementando o diálogo, a cigana Morena diz,  

 

“a gente aprende e vai passando pros mais novos. E eu já te falei e a cigana Rosa 

também. Mas, vou repetir de novo: o que um cigano precisa aprender, aprende na 

estrada. Nas andanças. Aprende a lidar com vocês desse jeito. Acampando 

negociando, vendendo, lendo mão.  E quando nesses tempo que a gente viaja pouco, 

as crianças quando vão pra escola é pra ficar mais sabido.” 

 

 

 É diante dessa necessidade que a escola se apresenta para os ciganos deste 

acampamento. As representações dos meus interlocutores sobre a escola é que a mesma 

atua como o local onde estão “guardados” saberes que vão complementar um saber que já 

existente. Para os ciganos do acampamento Planície a ida das crianças à escola tem por 

objetivo que eles se apropriem de dois conhecimentos básicos que podem ser 

aprimorados: a leitura e o domínio das operações matemáticas básicas.  

Para as famílias de ciganos do acampamento Planície que tem jovens e crianças na 

idade escolar e que se encontram fora da escola, o que as famílias sinalizaram em 

conversas é que se entrassem na escola o que teria que ser aperfeiçoado seria o nível de 

leitura e a escrita. Os motivos da pouca escrita e leitura muito rudimentar, segundo relato 

de outra cigana chamada Pérola a qual dialoguei, são dois: primeiro, é que os meninos em 

torno dos dez para onze anos começam a participar das viagens de negócios e venda de 



mercadorias; segundo, a menina, na puberdade, é retirada da escola (quando consegue 

acessar o espaço escolar) por questões culturais de gênero. 

 Ainda na relação com a escola, alguns ciganos deste acampamento enfrentam 

outro dilema. Ao optarem pela sedentarização
24

, alguns se vêem na contingência de 

garantir seu sustento e de sua família por meio de outras atividades com as quais não está 

acostumado. No momento que ele percebe que não tem como sobreviver, passa a 

depender dos programas de transferência de renda como, por exemplo, o bolsa-família
25

. 

O dilema é que tais programas possuem condicionalidades
26

, dentre as quais a principal é 

a freqüência das crianças à escola. Esse elemento adquire complexidade quando 

confrontado com os elementos culturais já mencionados quanto à permanência de meninos 

e meninas ciganos na escola. 

 

2.1.1 Representações ciganas sobre o conhecimento 

 

 “A gente pode até mandar os filhos pra escola. Mas, moça, conhecimento eles já 

tem. A gente é que ensina eles. E quando eles vão pra escola é só pra ficar mais 

sabido, né.” [Cigana Morena, outubro de 2013] 

 

  O conhecimento era problematizado pelos meus interlocutores a partir de um modo de 

qualificar, com fortes contrastes em relação aquele do espaço escolar,
27

 o ensino, a 
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  Sedentarização é um termo aplicado à transição cultural da situação nômade para o permanente utilizado 
atualmente pelo meio acadêmico e pela mídia para classificar os ciganos que vivem em acampamentos fixos.   
25

 O Programa Bolsa Família foi criado para apoiar as famílias mais pobres e garantir a elas o direito à 
alimentação e o acesso à educação e à saúde. O programa visa à inclusão social dessa faixa da população 
brasileira, por meio da transferência de renda e da garantia de acesso a serviços essenciais. Em todo o Brasil, 
mais de 13 milhões de famílias são atendidas pelo Bolsa Família segundo o site do Ministério do 
Desenvolvimento Social (http://www.mds.gov.br/bolsafamilia) 
26

 As condicionalidades são compromissos que devem ser cumpridos pela família, na área de educação e saúde, 
para que possa permanecer recebendo o benefício. As condicionalidades para ter acesso ao programa do Bolsa 
Família são: matricular as crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em estabelecimento regular de ensino; 
Garantir a frequência escolar de no mínimo 85% da carga horária mensal do ano letivo, informando sempre à 
escola em casos de impossibilidade do comparecimento do aluno à aula e apresentando a devida justificativa;- 
Informar de imediato ao setor responsável pelo PBF no município, sempre que ocorrer mudança de escola e de 
série dos dependentes de 6 a 15 anos, para que seja viabilizado e garantido o efetivo acompanhamento da 
frequência escolar. 
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  Espaço escolar é um espaço institucionalizado onde a criança ou jovem está para apreender um 
conhecimento que pode ser chamado de conhecimento escolar. Um conhecimento didático a partir das 
disciplinas em que aprenderá a ler, interpretar, escrever e fazer cálculos. 



aprendizagem e a transmissão de conhecimento
28

. . Para os meus interlocutores ciganos, a 

transmissão do conhecimento, não só das letras e números, dos afazeres domésticos e 

leitura de mão vão além do observar e repetir o que se diz ou faz. No curto espaço de 

tempo que estive fazendo esse trabalho de campo observei que aprender significa para 

eles, viver situações cotidianas em que jovens e crianças estivessem junto com os mais 

velhos. Desse modo, os mais jovens poderiam aprender “a resolver uma situação sozinho” 

em vez de apenas repetir o que havia sido falado ou visto.  Estar presente em situações em 

que um jovem pudesse desenvolver sozinho a habilidade de negociar ou de ler a mão 

permitia esse aprendizado edificasse a figura do cigano.  Através da oralidade a 

transmissão do conhecimento para as crianças e jovens se tornou uma ferramenta 

relevante. Um acordo, uma conversa, um negócio sempre é mediado pela palavra.   

Também, a transmissão das técnicas acerca das formas de ler a mão, no ambiente 

feminino, é transmitida através de conversa não escolástica. Esse tipo de conhecimentos 

prima sobre outros, por ser o conhecimento legítimo do mundo cigano. 

Conseqüentemente, seu Chico desqualifica a escola pelo fato de que não oferece o 

conhecimento ajustado (o "brasileiro") ao universo das crianças do acampamento.  

   Além disso, a aprendizagem da "dignidade" e do "respeito", moralidades centrais do 

mundo cigano que observei, não são valores que se adquirem na escola. Indaguei nesta 

conversa o que eram dignidade e respeito para os ciganos e porque ele achava que na 

escola não se aprendia esses valores. 

 

“A gente tem que respeitar os outros. Aqui no acampamento a gente ensina as 

crianças a tratarem os mais velhos com respeito. Obediência. A gente ensina que a 

vida lá fora é muito difícil pra nós. Que quem não é cigano acha que a gente é 

trapaceiro e ladrão porque a gente vive de um jeito diferente. Então, a gente tem que 

ter dignidade e orgulho de ser cigano e viver assim diferente dos outros. Tem que 

entender que isso não é problema. Tem que entender que não ter uma casa de 

cimento com porta e janela não faz dos outros gente melhor que a gente. Por isso a 

gente ensino os pequenos a terem dignidade de ser diferente dos outros. Quem 

ensina isso é a gente não é a professora.” 
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 Tomo como conhecimento escolar aquilo que você pode adquirir na escola. Aprendizado, matérias, e uma 
vivência que possibilita  em aprender a viver em sociedade (Durkheim, 1925). 

 



  Para a aquisição deste tipo de conhecimento, a escola segundo seu Chico não é 

percebido como espaço privilegiado para o aprendizado destas regras de convivência. Ao 

longo de minhas observações, o modo de transmitir regras de socialização passaria 

exclusivamente por uma questão geracional. 

 Ainda nos termos de Seu Chico, o conhecimento é transmitido pela observação direta 

dos filhos nas situações em que seus pais negociam transações comerciais. São nestes termos, 

pode-se dizer que os conhecimentos sobre cálculos matemáticos são adquiridos. . Diante das 

exigências das transações econômicas ciganas, muito cedo, os avôs, pais, tios, primos e 

sobrinhos aprendem a somar dividir, subtrair e multiplicar. No tempo que desenvolvi meu 

trabalho de campo neste acampamento, não pude identificar além das transações comerciais 

com produtos de cama, mesa e banho e vendas de carros algum outro tipo de negócio que 

pudesse auxiliar na renda financeira dos ciganos por dois motivos. O primeiro deles é que o 

universo mercantilista cigano masculino não é acessível para as mulheres ciganas e tão pouco 

para as não ciganas como eu. O segundo motivo é que entre os homens percebi que nas 

questões sobre “dinheiro”, “ouro” “negócios” giram em torno de um “segredo”,  

 

“Como os homens ciganos fazem para ganhar dinheiro não é segredo pra ninguém. 

A gente vende “coisas de casa”. A gente vende uns carrinhos e às vezes vende 

animal também. Cavalo é o que a gente vende de vez em quando. O que é diferente 

entre os ciganos é que quando a gente faz negócio e dá certo a gente não conta pros 

outros ciganos de outros acampamentos. Por isso, tem cigano, tem acampamento 

que tem mais condições financeiras que outros. O que negócio que dá dinheiro pra 

gente a gente não conta. Só faz. Como vocês dizem: o segredo é a alma do negócio. 

Quem disse que a gente não aprende com vocês. Só que a gente é mais sabido né! 

(risos) [cigano Salvador, dezembro de 2013] 

 

Devido ao pouco tempo que eu tinha, não me detive as questões do universo masculino 

como expressado na fala do cigano. Dediquei-me a observar as questões sobre a escola 

que pudessem contribuir com meu trabalho de conclusão de curso.   

Voltei minha atenção para meu principal interlocutor, Seu Chico. O mesmo em uma 

conversa disse que  “sabe desenhar” as letras do próprio nome ( lembrando que este saber 

foi adquirido sem ter frequentado à escola).  



Entre todo o tempo em que estive realizando este trabalho de campo, esta expressão 

“saber desenhar as letras do próprio nome) me fez refletir como esse aprendizado poderia 

ter sido adquirido.  

Ao indagar seu Chico sobre como conseguia desenhar a letra do seu nome sem ter 

frequentado algum tipo de estabelecimento de ensino, ele me respondeu: 

 

“como sei desenhar as letras do meu nome? Ora, eu sou um cigano rodado. Já andei 

pro quase todo canto do Brasil. Nessas minhas andanças a gente aprende muita coisa 

e aprende também com as pessoas. A gente aprende com vocês. Mas, para aprender 

as letras eu não precisei ir à escola. Mas, eu sou uma pessoa que tem muitos amigos. 

Consegui fazer muitos amigos por aí. E quando eu negociava meus animais eu 

sempre aprendia alguma coisa. Sempre tinha um amigo pra ensinar a gente a assinar 

os recibos dos negócios que a gente faz. Então, aos poucos eu fui conhecendo as 

letras do meu nome e agora eu sei assinar sem errar.” 

 

  Ao observar o  lado feminino, as jovens mulheres "aprendem" com suas avós, mães, 

tias, primas e sobrinhas a arte da quiromancia. Como no universo masculino, as técnicas não 

são apenas transmitidas em um processo de observação e imitação de conteúdos necessárias à 

leitura de mão. “É necessário que se aprenda fazendo.” A partir da minha observação e 

conversa com algumas ciganas deste acampamento, as mesmas também conseguem 

desenvolver a sua própria forma de ler a mão. Numa ocasião a fim de compreender o que 

serias essas técnicas e o que delas poderiam ser desenvolvidas, eu permiti que uma cigana do 

acampamento fizesse a leitura da minha mão. No inicio foi um pouco difícil de entender. 

Após ouvi-lá por alguns minutos percebi que as frases da leitura de mão pareciam poemas 

declamados
29

. Nos termos dos relatos que ouvi, as jovens mulheres ainda adquirem 

paralelamente conhecimentos de familiares de gerações anteriores no que tange aos cuidados 

domésticos e familiares, aos preparos das refeições, ou ainda, à alimentação dos animais .  
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 Ao ouvir as ciganas lerem minha mão associei esta leitura a uma declamação por dois motivos. Primeiro: 
para declamar um poema tem-se que memorizá-lo. Nesse sentido, a leitura de mão, especificamente no meu 
ponto de vista, pareceu-me uma memorização de palavras que formavam frases parecidas com estrofes de 
poemas. Dessa forma, fica mais evidente que quanto mais se lê a mão, mais interiorizado àquelas frases ficam 
na memória. Segundo que de certa forma, possibilita uma leitura de mão mais rápida dependendo de quantas 
pessoas se dispuserem a fazer a leitura. Portanto, ao longo dessa prática a técnica de declamar as frases se 
torna uma profissionalização. 



Vó Morena retomou uma inquietação imaginando o que ocorreria se uma das meninas do 

acampamento fosse para escola, como se esta circulação correspondesse a um "esquecimento" 

das leis ciganas:  

“cuidamos das nossas meninas para que não haja problemas. Cigana não namora e 

nem noiva antes do casamento. Cigana casa logo. Tá certo que casa mais cedo que 

as meninas brasileiras. Mas, casa cedo pra não dar problemas. Se for pra escola 

capaz de aprender e querer namorar antes de casar. Aí é um problemão!”  

 

Para a vó Morena as meninas ciganas corriam perigo se fossem pra escola porque 

entrariam em contato com outro tipo de “costume”. Para ela “nosso comportamento” era 

muito diferente do comportamento cigano (por exemplo, namorar e noivar antes do 

casamento)e as meninas iriam começar a perguntar por que não poderiam namorar antes de 

casar ou então, porque tinham que casar tão cedo enquanto outras meninas estavam na escola. 

Ressalto que diante das considerações anteriores, que tanto no meio masculino, quanto no 

meio feminino a transmissão de conhecimento é associada antes a uma forma de sociabilidade 

inter-geracionais. Diferentemente do espaço escolar ou de outros mundos nos quais a 

transmissão de conhecimento também se associa a relação inter-geracionais. No entanto, 

como procurei apresentar, as observações que realizei apontam para fortes contrastes entre as 

formas e os conteúdos morais transmitidos pelo espaço escolar em relação ao dos ciganos. 

Neste último caso, o ”respeito" necessário "aos ensinamentos" das anciãs abrangiam 

moralidades que conflitavam diretamente com aquelas ensinadas na escola, percebida como 

perigo e eventualmente motivo para justificar a saída da escola. Observei, por exemplo, que a 

um dos principais valores ciganos no ambiente feminino, casar-se virgem, era um daquele que 

poderia ser ameaçado pela freqüentação das meninas ciganas na escola.  Porém, a fixação do 

cigano acampamento entrava em tensão com a obrigatoriedade da freqüentação das crianças e 

jovens em escolas brasileiras.  

 

2.2. A prova: uma situação ancorada na tensão entre a instituição escolar X Ciganos   

Ponta Formosa
30

, área do acampamento, é localizada a 12 km do centro de Campos, na 

zona rural do município. O acampamento apresenta várias características do que poderia ser 

um ambiente rural: animais como patos, galinha d’angola e cavalos soltos circulam pelas ruas. 
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 Para preservar o anonimato dos protagonistas descritos neste trabalho, foram alterados nomes, datas e 
determinados lugares. Não creio que estes cuidados, derivados de exigências éticas, tenham afetado a 
fidedignidade da descrição. 



Em Ponta Formosa existem três padarias, duas farmácias, duas praças, uma igreja católica, 

vários templos evangélicos e apenas uma escola municipal. A escola em que realizei o 

trabalho de campo tem capacidade para receber quarenta crianças (vinte crianças no turno da 

manhã e vinte crianças no turno da tarde). A escola recebe crianças para estudar no ensino 

fundamental
31

 e conforme informações da diretora, “a procura é grande”, pois existem muitas 

crianças na localidade e a falta de vagas e de escolas faz com que as famílias busquem as 

escolas das localidades vizinhas para matricular os filhos. A procura pela vaga também é feita 

pelos ciganos. Ao se referir aos ciganos a diretora disse-me que no caso deles “a dificuldade 

de matricula não é só por falta de vaga, mas, também, por causa da documentação que eles 

nunca tem.” 

A diretora destacou que o mais importante que eu deveria saber na relação dos ciganos 

com a escola é que “a falta de documentos tanto dos filhos quanto dos pais geravam 

“problemas”,  

 

“Aqui é que começa o meu maior drama! Meu maior problema! Você não faz ideia 

de como eles ficam quando eu falo que não tem problema não ter documentos e 

começo explicar sobre a auto-declaração
32

. Até o momento em que eu falo sobre a 

auto declaração tudo vai bem. Mas, quando eu falo depois da prova! Pronto! É 

discussão na certa!” 

 

 

A diretora ressalta com voz elevada que na falta da documentação ela apresenta a prova 

como a terceira modalidade de acesso. 

Para falar sobre a tensão que se forma quando ela fala sobre a prova, Dona Laura me 

chamou para segui-la até sua sala para termos maior privacidade. Relata então que a maioria 

das ciganas são analfabetas e que isso já representa o estopim das discussões.  "Como vão se 

auto declarar se nem sabem escrever?" e prossegue:  
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 Ensino fundamental é o nome dado a uma das etapas da educação básica no Brasil. Tem duração de nove anos, sendo a 

matrícula obrigatória para todas as crianças com idade entre seis e 14 anos. A obrigatoriedade da matrícula nessa faixa etária 

implica a responsabilidade conjunta: dos pais ou responsáveis, pela matrícula dos filhos; do Estado pela garantia de vagas nas 

escolas públicas; da sociedade, por fazer valer a própria obrigatoriedade.  
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 Conforme já explicitado, a auto-declaração é a segunda modalidade de acesso escolar para aqueles que não 
possuem a documentação. Esse processo é chamado de declaratório, o cigano declara sua etnia de próprio 
punho.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_b%C3%A1sica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil


“Elas chegaram aqui na minha escola. Umas quatro ciganas de vez. Imagina! Uma 

ciganada na porta da escola falando sei lá que língua querendo falar com quem 

manda. No caso, eu né! Eu tive que atender aquela gente. O que me causou grande 

desconforto porque cigano você sabe né? Gente difícil de lidar! Mas, eu atendi 

todas.” 

 

A prova
33

 torna-se o maior obstáculo depois da falta de documentos para ingressar na 

escola ainda que represente uma forma de acessar o espaço escolar. A tensão transforma-se 

um conflito no instante em que as ciganas percebem a prova como um ato de discriminação. 

Do ponto de vista das ciganas, a prova representa além de um obstáculo que “diminue” as 

crianças em relação às outras a mesma ainda causa muita indignação.  Utilizando os termos de 

Cardoso de Oliveira (2011) para analisar essa situação a prova representa um insulto moral. 

 

“menina, você não imagina como elas se transformam quando eu começo a explicar 

o que é a prova! Elas ficam alvoroçadas como se eu as tivesse desrespeitando! 

Começam a falar na língua delas! E falam alto e gesticulam as mãos. Mas, eu me 

mantenho firme. Porque não sou eu que exijo isso. É o Estado! Eu sigo as 

orientações do governo!” 

 

 

Para elas é um insulto moral
34

 os filhos terem que prestar uma prova para poder entrar na 

escola. Para além do tratamento da diretora que desumaniza as características ciganas, as 

próprias ciganas se sentem “menos gente” ao submeterem os filhos à prova. 
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 A prova é um teste de nivelamento que vai indicar a partir dos resultados qual a série que a criança tem que 
ser matriculada. No entanto, em vez de ajudar na efetivação da matricula, a exigência acaba por desencadear 
um impasse, segundo a diretora. Esse impasse transforma-se frequentemente em um conflito entre os ciganos 
e a instituição escolar. 
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 A noção de insulto moral que Luis Roberto Cardoso de Oliveira trata em sua obra Direito Legal Insulto Moral 
(2011) bem como no artigo publicado on line Rev. bras. Ci. Soc. vol.23 no.67 São Paulo June 2008 
 a saber :“ é uma análise da relação entre as idéias de respeito a direitos plenamente universalizáveis, tendo 
como referência o indivíduo genérico, e de consideração ao cidadão, portador de uma identidade singular. O 
autor tem examinado essa relação em três contextos etnográficos distintos - no Brasil, no Canadá (Quebec) e 
nos Estados Unidos - por meio da análise de conflitos e de eventos políticos que envolvem afirmação de 
direitos ou demandas por reconhecimento. A articulação entre as dimensões legal e moral dos direitos ou da 
cidadania encontra-se então no primeiro plano da pesquisa nesses três países. Tanto nos processos de 
resolução de disputas no âmbito dos Juizados de Pequenas Causas em Massachusetts, como no debate público 
sobre a soberania do Quebec, ou nas discussões sobre direitos quando da elaboração da Constituição de 1988 
e nas reformas que se seguiram no processo de redemocratização do Brasil, as idéias de respeito e 
consideração mostraram-se fecundas para a compreensão dos fenômenos. O insulto moral revelou-se um 
aspecto importante dos conflitos nos três contextos etnográficos e, em vista de sua aparente "imaterialidade", 



“Brasileira, o que acontece é que a gente quer colocar as crianças na escola. A gente 

até quer! Mas, quando chega na escola a moça que é diretora diz que as crianças tem 

que fazer uma prova. Aí, as crianças não querem fazer a prova. Aí a gente volta pra 

trás e as crianças ficam brincando pelo acampamento.” [cigana Margarida, setembro 

2013] 

 

 Nestes termos, as moralidades ciganas podem ser analisadas à luz da proposta de 

Cardoso de Oliveira (2011). Trata-se de descrever e interpretar o processo de reconhecimento 

da cidadania quando a mesma esta atrelada a uma legitimidade da identidade coletiva de um 

grupo. A indignação das ciganas que se sentem moralmente afetadas corresponde ao que 

Cardoso de Oliveira vem buscando compreender a partir do que ele vai chamar de: 

 

 “ atos ou eventos de desrespeito à cidadania que não são captados adequadamente 

pelo Judiciário ou pela linguagem dos direitos, no sentido estrito do termo. Assim, 

procuro apresentar o conteúdo desses atos por meio da noção de insulto moral, como 

um conceito que realça as duas características principais do fenômeno: (1) trata-se 

de uma agressão objetiva a direitos que não pode ser adequadamente traduzida em 

evidências materiais; e, (2) sempre implica uma desvalorização ou negação da 

identidade do outro.” 

 

Dessa forma, o autor para formular a noção de insulto que tomo para analisar as 

expressões tanto da diretora enquanto figura representativa do Estado e da indignação das 

ciganas na busca de compreender  principalmente da idéia-valor vigente no Brasil expressa a 

partir da dicotomia consideração/desconsideração (Cardoso de Oliveira, 2011). 

Embora o Estado realize convenções e grupos de trabalho para criação de políticas 

públicas com objetivo de inserir-los em espaços públicos que não eram antes acessados por 

eles, ainda são insuficientes quando se trata de reconhecimento da identidade minoritária a 

que eles fazem parte. As concepções morais que se instauram quando os dois lados se 

confrontam não entram nos debates, visto que essas concepções só se  apresentam em 

momentos de face a face. Se por um lado a diretora diz que não é culpa dela e sim do Estado, 

por tratarem diferenciadamente uma “gente errante”, por outro os ciganos também se sentem 

insultados por precisarem ter de “mostrar” através de uma prova que podem ser capazes de 
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estar na escola sendo que do ponto de vista deles, “eles já são sabido”. O significado da prova 

para os ciganos representa mais do que um procedimento formal para acesso a um serviço 

prestado pelo Estado. Pelo que observei enquanto estive no acampamento Planície, os ciganos 

não concebem a prova como um instrumento de avaliação “normal”, mas, sim, uma 

ferramenta que “os discrimina, insulta e os fazem parecer menos gente que as outras pessoas.” 

Nota-se que se por um lado o Estado e as suas instituições quando propõem políticas públicas 

de educação para tratar as questões ciganas com certos dispositivos, na busca de promover a 

igualdade racial nas situações de face a face essas ferramentas acabam por ofendê-los e vai 

impactar de forma negativa gerando a ineficácia das políticas públicas. Essa situação 

possibilita a emergência de conflitos, invibializando uma incorporação, por parte dos ciganos, 

das regras formuladas pelo Estado (fazer a prova para ter acesso a escola). Por ser 

considerado um insulto moral, muitas ciganas, que lançam mão de colocar seus filhos na 

escola, visto que o conhecimento que é a transmissão através da vivência das estradas e das 

gerações é o suficiente no ponto de vista dos ciganos para seus filhos “caminharem na vida”. 

O conhecimento acerca dos ciclos da vida das crianças e jovens ciganos daquele 

acampamento não se comparam ao modo de “vida brasileiro”, pois para os ciganos o que 

importa é se verem em situações “reais” como o aprendizado que são adquiridos das vendas e 

mesmo da leitura de mão e afazeres domesticos das ciganas.  

O discurso de legitimação da transmissão de conhecimento por parte dos nativos  é a 

aceitação de seu conhecimento sobre a vida como uma variante válida que o Estado no seu 

entendimento deveria considera. As vozes desse grupo alegam que “sabem tanto quanto os 

professores da escola.” 

O Estado para os ciganos do acampamento Planície é percebido como algo abstrato cuja 

eficiência é posta em dúvida. No tocante a regulamentação para a efetivação da matricula se 

ressalta uma total desconsideração pelo saber que são transmitidos de geração a geração sobre 

a vida. 

Na prática, a atmosfera de conflituosidade referente ao que o Estado instaura para ingresso 

das crianças ciganas se dá tanto mais no descontentamento por serem considerados “menos 

gente” do que o aprendizado que as crianças ciganas poderiam acessar na escola, como por 

exemplo, aprender a ler e escrever. Como reflexão e conhecimento prático, o modo de viver 

cigano se converte-se em um “inventário” de significados onde sua sistematização se baseia 

em signos engendrados na própria dinâmica da cultura. O Estado mesmo com as políticas 

publicas de educação na busca de diminuir as questões sobre reconhecimento e legitimidade 

de minorias étnicas não conseguem abarcar as moralidades que contém nas relações sociais. 



No caso dos ciganos da Planície a transmissão de conhecimentos carrega em si sentimentos, 

crenças e valores que se manifestam nas próprias relações sociais que a vida cigana constrói.  

Os conflitos na relação dos ciganos de Ponta Formosa e a instituição escolar emergem 

devido a incompatibilidade na forma de transmissão de saberes, ou melhor, das diferenças de 

orientação ou ação que ambos oferecem na realização da atividade de transmitir saberes 

dentro do processo educativo de ambos os lados. Essa situação cria uma barreira dialógica 

entre os grupos que notoriamente demonstra-nos não somente uma assimetria entre saberes, 

mas entre demandas de identidades e membros que compõe a sociedade civil.  
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3 A percepção dos profissionais da educação sobre os ciganos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “não sei se eles iriam 

gostar de estudar. Ficar sentados, parados, quietos 

tendo que obedecer. Eles são nômades, livres...” 

 [Célia, professora, junho, 2013] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 

 

3 A percepção dos profissionais da educação sobre os ciganos  

 

Durante minha pesquisa de campo, observei as limitações dos relatos dos meus 

interlocutores referentes à escola para apreender as percepções dos profissionais da educação 

sobre o conhecimento cigano. Por este motivo, realizei entrevistas com diretores, professores 

e coordenadores pedagógicos com o objetivo de analisar as representações sobre os ciganos 

pela instituição escolar.  

Analisei na instituição escolar localizada em Ponta Formosa, próximo ao 

acampamento dos ciganos, algumas das percepções e representações sociais que os 

profissionais da educação, em particular, professores, diretores e coordenadores pedagógicos 

conferem aos ciganos no espaço escolar.  

Como observado anteriormente, os relatos apontavam para as dificuldades enfrentadas 

pelos ciganos no ato da matrícula. Uma das minhas inquietações consistia na compreensão 

dos procedimentos que a instituição escolar seguiria para o cumprimento da legislação 

vigente, observando, no entanto, as fortes estigmatizações dos profissionais em relação à 

população cigana.   

Mais detalhadamente, pode-se observar que a situação de prova coloca em co-presença 

pelo menos dois mundos sociais. De um lado, um que aciona o conhecimento cigano definido 

pelos ciganos, por outro, aquele dos profissionais da educação que se apresentam com a 

expertise profissional do conhecimento "correto".  

Para compreender as relações entre os ciganos e o meio escolar, descreverei as 

situações em foi possível observar as representações da diretora sobre os ciganos e os modos 

segundo os quais percebem a sua inserção na escola. No mês de outubro de 2013, em um 

conversa com a diretora, quando perguntei como os ciganos chegam à escola e como são 

recebidos pela instituição, com certo receio, ela respondeu:“Menina, eles não querem nada com 

nada! Chega aqui na escola pra colocar os ciganinhos pra estudar pra poder ganhar o bolsa-família.”  

 

A diretora apresenta um dos motivos que, segundo ela, levam os ciganos matricularem 

seus filhos na instituição escolar.  O aluno cigano e sua mãe são associados a uma lógica 



utilitária, desprovida de "real interesse" pelo conhecimento escolar, que permitiria se 

beneficiar do “bolsa família”
 35

. A expressão “não querem nada com nada” é uma avaliação 

pessoal da diretora que tem como objetivo denunciar, pelo menos no espaço desta conversa, o 

desinteresse que os alunos ciganos têm pela escola, o que torna estes alunos menos 

"merecedores" do que os outros, jogando suspeitas sobre sua presença na escola (ou sua 

busca). Os benefícios financeiros condicionados à matrícula escolar são assim revertidos em 

objetivo principal do ponto de vista desta profissional.  

Ainda nesta conversa a diretora, prosseguiu me explicando que para ter direito ao 

beneficio do governo, eles teriam que fazer a matrícula das crianças. Eles teriam que 

apresentar documentos e na ausência destes, seguir procedimentos que o Estado criou para 

que eles pudessem se inserir na escola:  

 

“ Eles dizem que não tem documentos para entrar na escola. Aí, eu falo que tem que 

fazer a prova porque não posso colocar em qualquer ano. Com a prova de 

nivelamento dá pra saber em qual ano eu coloco eles. Mas, eles não querem fazer a 

prova. Acham que sou eu que não quero que eles coloquem os pequenos aqui. Mas, 

não sou eu. Sigo as regras. Não sou eu que faço as regras. É o Estado.” 

 

 

Em suma, a “prova” torna-se o objeto de disputa em situação de face a face entre a 

diretora e os ciganos. Por este motivo, permite compreender o processo de rotulação e 

classificação dos ciganos. 

A identidade social dos ciganos sempre foi descrita na mídia e em alguns livros como 

a principal causa da sua rejeição entre as outras pessoas da sociedade. O acesso a alguns 

setores do meio social devido a estigmatização é um dos principais obstáculos para a 

dificuldade de conseguir a prestação de serviços que outras pessoas não ciganas tem. Isso 

significa dizer que não é somente pelo valor moral ou preconceito individual dos não ciganos 

que dificultam as relações sociais com os ciganos, mas sim, a identidade social deles. 

Goffman (1989) parte dos contatos mistos que existe no meio social para fundamentar 

a discussão sobre estigma. Ou seja, o autor privilegia os momentos em que os 

"estigmatizados" e os "normais" estão compartilhando uma mesma rotulação na presença 
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física imediata um do outro, quer durante uma conversa, quer na mera presença simultânea 

em uma reunião informal. A apresentação do si (Goffman 1989 ) é visivelmente distinta de 

outros indivíduos como  por exemplo, o modo de se vestir. Esse aspecto das interações 

cotidianas se reverte facilmente no descrédito que é conferido a esta personagem e a sua 

identidade social. Pode se associar a matrícula na escola como uma modalidade de 

ajustamento situado dos ciganos. No entanto, nesses contatos mistos (Goffman 1989) é 

reforçado o seu descrédito dos ciganos pelos profissionais da escola e pelos alunos.  

 A inserção dos ciganos é colocada à prova diante da intensidade das rotulações sobre 

este ator que em vez de manipular sua identidade social, muitas vezes prefere o exit. 

Abandonando o projeto de sua inserção no espaço escolar. Vale observar que Goffman (1989) 

analisa a manipulação da identidade social como um dos recursos do estigmatizado para tratar 

com seu estigma e para reorientar estas situações nas quais estes se constroem. 

O fato dos contatos mistos entre “normais” e ciganos gerarem este nível de tensão 

aponta para uma hostilidade dos “normais” sobre “estigmatizados”. Destaco que este me 

parece ser um importante aspecto que dificulta o acesso dos ciganos a escola.  

Se a análise goffmaniana apontou para o fato de que existe uma tendência de grupo de 

estigmatizado se aproximar ou desempenhar atividades “normais” como incorporação do 

ponto de vista dos “normais” novamente não é o que observei ao longo da minha etnografia.  

 Algumas semanas após a situação descrita acima, chego à escola do bairro do 

acampamento Planície por volta das 8h30. Em uma sexta de novembro de 2013. O tempo 

estava nublado ameaçando de chover. Dia de chuva no bairro cujas ruas não são asfaltadas 

significa “dia de lama” e por este motivo é maior a falta de alunos nas aulas. As professoras 

estavam em pé no pátio e observavam as crianças. Alguns funcionários da limpeza varriam e 

passava o pano de chão na escola. Um funcionário uniformizado, com um crachá pendurado 

no peito estava sentado em um banco de madeira olhando para o movimento da rua que 

entrevia acima do portão de alumínio. As crianças corriam pelo pátio. Me aproximei dele e ele 

abriu o portão da escola para eu entrar. e perguntei então a uma funcionária onde poderia 

encontrar a diretora da escola.Esta por sua vez me pediu para esperar A diretora apareceu no 

pátio. Sorridente, alta e magra, ela estava  vestida com o uniforme da escola e aparentava ter 

em torno de  sessenta anos.. Convidou-me para a sua sala. Expliquei-lhe o objeto da pesquisa 

e projeto de monografia. Ao apresentar a relação entre ciganos e escola, ainda mencionei o 

fato de que estava procurando conversar com ela e outros funcionários da escola. Antes de 

iniciar esta conversa ainda solicitei a sua gravação.  



Nesse momento, a diretora transformou-se. Parecia outra pessoa.  Indignada, recusou 

formalmente a gravação da conversa. 

 

“Minha querida, eu aceito conversar com você, mas, sem gravar. Gravar por quê? Eu 

posso te falar tudo que você precisar sobre os alunos ciganos e a confusão que 

fizeram aqui na tentativa de se matricular. Mas gravar não. Acho que meus 

funcionários também não vão querer gravar.” 

 

Surpresa pela recusa senti um desconforto de sua parte no tocante ao tema que 

orientaria esta conversa.  Não encarava mais trocas de olhares.   As suas mãos mexiam 

freneticamente e depois ela as passava no cabelo. Prosseguiu: 

 

“Eu não posso falar, pois sou uma funcionária do Estado. Dar minha opinião seria 

leviano demais. Meu patrão é o Estado. E não pega bem eu ficar falando sobre quem 

vem na escola procurar vaga pra matricular criança e que não consegue. Seja essa 

pessoa cigana ou não. Não sair falando o que penso dos ciganos e deles estarem 

procurando a escola me resguarda de coisa que eu possa falar sem querer e as 

pessoas acharem que estou discriminando eles. Já me basta as atribuições que eu 

tenho na escola como diretora. Por isso, não quero gravar nada. Espero que entenda. 

Mas, posso falar com você sem que você grave nossa conversa.” 

 

A representação desta protagonista, como agente do Estado tornava a gravação uma 

ameaça. A gravação representou certamente um dispositivo que poderia ser empregado, na 

sua avaliação, para acusa - lá em caso de desvios de fala. A entrevista gravada poderia arriscar 

o seu cargo. Principalmente, como vimos anteriormente, pelo fato que ela justificar 

constantemente a não matricula dos ciganos, o que se tensiona com a orientações da cartilha 

Brasil Cigano e com o acesso universal e da obrigatoriedade do ensino 

Paralelamente este relato apresenta como a diretora aciona sua posição hierárquica de 

negar a matricula em caso de recusa dos ciganos de fazer a prova de nivelamento.   

 A diretora ainda se justificou diante das reações dos ciganos que se sentem 

discriminados pela imposição da aplicação da prova de nivelamento. Neste caso, a diretora 

mobilizou a sua “relação com o Estado” se apresentando como uma de suas representantes 

legítima: 



“Vira e mexe eles vêem aqui tentar se matricular. Eu vou logo avisando que tem a 

questão da prova e que não sou eu quem esta impedindo que eles venham pra escola. 

Falo com eles que eles tem que agir normalmente como outras pessoas que querem 

colocar os filhos na escola: se não tem documento tem que fazer prova. Não sou eu 

que fez essa lei. Foi o Estado.” 

 

 

Logo, pode-se observar uma reversão no que tange as atribuições das 

responsabilidades da ausência dos ciganos na escola. Os ciganos “são culpados” pelo fato de 

não se ajustarem às regras do “Estado”. A escola é, portanto problematizada de seu ponto de 

vista puramente institucional. 

A prova de nivelamento é problematizada como ferramenta de acesso à escola. Trata-

se de um dispositivo de universalização para problematizar como modo de garantir o direito 

dos ciganos em acessar a escola brasileira. No entanto, como observei a interpretação desse 

dispositivo pelos ciganos é tratado como um insulto moral (Cardoso de Oliveira, 2011). O 

relato da diretora por sua vez, aponta para o fato de que este dispositivo preciso ser analisado 

a luz das situações em que é acionado. Pois, esses momentos que apresentam a tensão entre 

diferentes lógicas sociais que coloca à prova a gramática da universalização na instituição 

escolar. 

  

Cabe ainda observar que a dignidade subjaz estas duas lógicas : do ponto de vista dos 

ciganos a sua presença na escola é digna se não for submetida a uma avaliação diferenciada; 

do ponto de vista da escola, o acesso é digno “por mérito” se a prova for aplicada. É uma 

forma  do Estado reconhecer a dignidade de sua inserção na escola e de nivelamento das 

diferenças como um “modus operandi” da igualdade brasileira (KANT DE LIMA, 2005;  

MOTA, 2005; PIRES, 2005 ):   

 

“Nem sei por que eles procuram a escola. Essa gente é nômade. Não tem costume de 

ficar muito tempo em um lugar só. Eu penso que se eles conseguissem matricular os 

filhos, nem bem eles entrariam na escola e já teriam que abandonar as aulas.Se fosse 

fácil pra eles entrarem na escola eles iam largar logo na primeira oportunidade de 

por o pé na estrada, não acha? Por isso que sigo as regras. Tem que aplicar a prova. 

Tudo quando é difícil a gente dá mais valor” 

 

Por fim, observa-se ainda que este relato associa essa prova como um mérito de estar  inserido 

numa instituição escolar pública.A forma como a  

 



No entanto o acionamento do dispositivo (aplicação da prova) também é situado. Pois 

nesta mesma conversa a diretora descreveu uma situação em que autorizou a presença de um 

aluno cigano na escola fechando no que tange a regulamentação. Quando explicou essa 

situação já havia perdido todas as expressões de nervosismo: cigana  

 

“Tem um ciganinho chamado Petrukio de uns onze anos de idade. Quando a família 

dele chegou aqui na localidade e a mãe tentou colocar ele aqui na minha escola, ele 

não quis fazer a prova. Mas, ele vinha aqui e ficava no portão olhando as outras 

crianças entrarem. Depois de algumas semanas que ele estava fazendo isso eu 

chamei ele e perguntei se ele queria entrar um pouco. Ele quis. E de vez em quando 

ele vinha na escola e ouvia as aulas da Tia Joana. Não escrevia nada. Só ouvia. Uma 

vez perguntei a ele por que ele não queria escrever como as outras crianças e ele me 

respondeu que é ouvindo e vendo que o cigano aprende.” 

 

 

Balbuciando e olhando pelos lados, como se estivesse preocupada com as implicações 

dessa escolha afirmou que sabia “não era o certo deixar que o ciganinho assistisse às aulas.”: 

Primeiramente pelo fato de que não estava matriculado; em  segundo lugar, como diretora de 

escola , teria que “seguir as regras”. Porém, neste caso preciso, explicou que fez esta exceção 

pelo interesse da criança cigana em assistir aula. Isso o tornaria merecedor pela manifestação 

desse aluno sobrepôs a representação institucional a vocação docente. 

 Prosseguiu:   

 

“Depois que o Petrukio veio e assistiu algumas aulas, nós achamos que iam aparecer 

outros. Mas, eles não vieram. Minha intenção era de que ele assistindo algumas 

aulas visse que a prova que ele tinha que fazer para estar na escola todos os dias 

como um aluno normal não era nenhum bicho de sete cabeças. Mas, não vieram 

outras crianças ciganas. E depois de duas quinzenas, ele sumiu. Não veio mais. 

Procurei saber dele pelas mães que moram vizinhas ao acampamento. Uma delas me 

disse que a família dele tinha seguido viagem. Voltado para a estrada. Exatamente 

como eu tinha imaginado que eles fazem. Da estrada até a escola o caminho pra eles 

é muito longo. São costumes muito diferentes. Nem sei como conseguem viver 

viajando de um lado para outro.” 

 



No entanto a docência como vocação foi insuficiente para a fixação do aluno. 

Paralelamente isso justifica a insistência na aplicação do dispositivo (a prova) para a inserção 

dos ciganos na escola. 

Em um segundo momento, após essa entrevista procurei conversar com outras 

professoras. Como a diretora tinha antecipada eu não consegui nenhuma entrevista. O mesmo 

ocorreu com os funcionários de limpeza e merendeiros. 

Virginia, auxiliar de limpeza me respondeu ao convite para entrevista: “Moça, eu não 

tenho nada pra falar dos ciganos.” André, o porteiro também me respondeu: “Sei só que eles 

vira e mexe tentam matricular as crianças e não conseguem. Nem me pergunte o porque que 

eu não sei.” 

Benedita, merendeira, também se recusou: “Acho melhor você procurar a diretora. Só 

ela pode dizer alguma coisa pra você. A gente aqui é só uma simples funcionária”  

Por meio dessas recusas, observei a dificuldade de tomada de voz com estranhos do 

assunto “cigano”. 

Em dezembro do mesmo ano, após uma ida a campo no acampamento, eu estava no 

ponto de ônibus esperando uma condução. Em torno de dezoito horas entrevejo de longe uma 

mulher Benedita, que se apresenta como a “mulata cozinheira” da escola.  Mesmo não me 

reconhecendo me cumprimentou e me perguntou se eu esperava há muito tempo. 

Respondendo que eu tinha chegado pouco antes aproveitei e iniciei uma conversa me 

apresentando. Mencionei que eu já tinha ido na escola e tentado falar com funcionários para 

entender como percebiam os ciganos. 

 Respondeu imediatamente: 

“menina, na escola é difícil falar das coisas. A gente é funcionário e não pode ficar 

falando certas coisas. Eu nem sei muito porque sou cozinheira. Mas, na hora do 

almoço eu fico sabendo das coisas porque as meninas falam do que acontece na 

secretaria e na diretoria. Mas, sinceramente, dos ciganos só ouço falar que eles 

gostam de chegar e fazer o que querem, mas a diretora não dá mole pra eles. Dizem 

que se eles procuram a escola pra receber o bolsa família, eles tem que ter 

documentos. Mas, essa gente não tem documento né? Eles não são iguais a gente. 

Eles tem as próprias regras. E quando querem participar do nosso mundo, sempre 

tem impedimento. E na escola o tal do obstáculo é a prova que as crianças tem que 

fazer. Eu acho bobagem, porque tem tanta criança que não sabe nada e tá na escola. 

Eu não entendo porque eles tem que fazer prova. Já que querem estudar, deixa as 



crianças estudar. Depois eles acabam indo embora mesmo.” (Benedita, cozinheira, 

final de dezembro de 2013) 

 

Desta forma, a fala de Benedita aponta não somente para concepções muito 

diferenciadas em relação a presença dos ciganos na escola e uma critica  ao que for 

interpretado como rigidez nas decisões tomada pela diretora. Este contraste apontou para um 

tipo de classificação de “diferentes”, realizado por uma pessoa que afirma também a sua 

diferença (a mulata cozinheira).  A fala eles não são iguais a gente apresenta um repertorio do 

reconhecimento da diferenciação. Reconhecimento pelo fato de que Benedita critica os 

obstáculos que os ciganos encontram quando querem estar no “nosso mundo”. 

As falas da diretora e da cozinheira demonstram que no ambiente escolar a 

humanidade comum é variável e não dada como um pressuposto. Isso ocorre tanto que nas 

situações em que os ciganos estão desqualificados ( a diretora) quanto nas situações em que a 

diferença é observada e compreendida (cozinheira). 

Em outro dia, voltando a escola, estava observando o pátio e conversei com uma 

professora do quarto de ensino fundamental.No entanto, quando em uma das tardes que fui à 

escola, demorei-me no pátio e abordei uma professora do quarto ano do ensino fundamental. 

Perguntei-lhe como percebia os ciganos sobre a sua percepção acerca dos ciganos. Neste 

momento, A professora respondeu com tom voz baixa, como se não quisesse ser ouvida:de 

aparentemente quarenta anos olhando de um lado para o outro, como se quisesse ter certeza 

de que não estaria sendo ouvida, disse-me, 

 

“eu não tenho nada contra os ciganos, inclusive na minha sala tem uma menina 

cigana. Ela tem dez anos e estuda na escola desde da alfabetização. Não tem 

diferença no aprendizado. Aprende como todas as outras que não são ciganas. O que 

atrapalha as vezes é que ela falta muito.” 

 

Surpreendi-me com o relato dessa professora que mencionou a presença de uma aluna 

cigana, o que é de encontro com as palavras da diretora. Também no acampamento ninguém 

havia mencionado o fato de ter uma aluna cigana matriculada na escola. 

No dia seguinte, retornei a escola e perguntei para a diretora se havia alunos ciganos 

matriculados na escola. Ela confirmou a presença de uma criança cigana e disse: 



"Sim, temos uma aluna cigana. Mas, essa é diferente. E antes que me pergunte eu já 

te responde que não. Não. Essa criança não fez a prova não. Como te falei, ela é 

diferente dos outros.”  

 

Depois desta fala virou as costas dizendo:  

 

“Ela é diferente porque a mãe dela não é nascida cigana. A mãe dela  não é uma 

cigana legitima. Ela se casou com um cigano. E mais, largou tudo e foi viver no 

acampamento com eles. Por isso que eu disse que a menina é diferente. A mãe dela 

tem nossos costumes. A menina tem documentação e por isso não foi preciso pedir 

que ela fizesse a prova. Você não lembra o que te falei? A prova é só para quem não 

tem documentos.” 

 

 

essa situação mostra simplesmente que a diretora também pode definir “quem é” e 

“quem não é” ou quem seria próximo ou distante dessa categoria. No entanto, esta avaliação 

foi possível pelo fato de que o estado hibrido da aluna sua mãe pode apresentar outro 

dispositivo classificatório (documento de identidade, certidão de nascimento). É portanto 

interessante observar que as percepções sobre os ciganos resultam de agenciamentos entre 

humanos e não humanos (LATOUR, 1994). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considerações Finais  

 

  Inicialmente para compreender a relação entre ciganos e a escola, eu busquei explorar 

dois mundos distintos: o acampamento e a instituição escolar. A observação participante no 

acampamento cigano durante um ano e meio permitiu apreender a dinâmica da vida cigana. 

Além disso, as interlocuções cotidianas com os atores apresentaram um rico material 

no que tange as suas memórias individuais e coletivas que permitiram mapear as moralidades 

que entram em conflito com outras, aquelas da escola.Essa monografia apresenta um 

momento da minha formação acadêmica durante o qual emergiram uma multiplicidade de 

inquietações sociológicas. Evidentemente, este trabalho não pretende esgotar o objeto dessa 

pesquisa. Representou uma primeira etapa que me permitiu realizar uma pesquisa de campo 

aprofundada e aumentar meus horizontes analíticos. Neste sentido, mas do que encerrar este 

tema minhas observações me conduziram a definir um objeto que pretendo aprofundar 

posteriormente. 

Esta experiência foi marcada por uma passagem entre um fascínio juvenil como ponto 

de partida que procurei “sociologizar”.  Essa primeira experiência empírica foi um exercício 

de desenvolver um olhar sociológico de estranhamento e de desnaturalização e de imaginação 

sociológica (MILLS). Também, no primeiro momento, esta monografia durante o qual 

realizei um esforço de primeiras análises sociológicas.  

No que tange a uma analise de  transmissão de conhecimento e escola este trabalho 

buscou contribuir para a compreensão de tensões geradas pela co-presença de moralidades, de 

mundos distantes. Logo, os saberes   r  transmitidos pelos ciganos  são elaborados e 

compartilhados no quadro de uma sociabilidade fechada (MAMANI, 2014). Por sua vez, os 

saberes a elaboração e construção dos saberes escolares correspondem a uma sociabilidade 

com pretensão da universalidade. No entanto, como foi observado trata-se mesmo de uma 

pretensão pela dificuldade desta instituição equalizar os diferentes. Mais ainda, o caso dos 

ciganos é “bom para pensar” (GEERTZ, 1989), pois, problematiza o acesso à escola a partir 

de atores que não consideram prioritária esta instituição nas suas histórias de vida.    

Paralelamente, essa pesquisa apresenta situações nas quais uma profissional da escola, 

com uma posição hierárquica de destaque pode não considerar prioritário a presença de alguns 

diferentes, manifestando tensões no tocante aos usos de “dispositivos legais universalizastes”. 

Logo, a análise das tensões geradas pelas co-presenças de moralidades aponta para diferentes 



tratamentos e nivelamentos da alteridade (FREIRE, 2010) no contexto de cidades brasileiras 

independentemente do seu tamanho. 

 Do ponto de vista dos ciganos de Ponta Formosa, os conteúdos e as formas de 

conhecimento, como vimos, correspondem de certa forma o mesmo papel do que aquele da 

escola, apesar da distancia entre os dois em ambos os casos trata-se de conhecimentos 

representados como indispensáveis para viver em sociedade (a diferença sendo a sua escala 

dessa sociedade).  

Por este motivo, os ciganos de primeira geração afirmavam que não precisavam da 

“escola dos brasileiros” para apreender. Retomando as palavras do seu Chico, o conhecimento 

genuíno seria aquele que se adquire nas estradas, no movimento, na circulação entre 

diferentes lugares condizentes com os valores que orientam a transmissão dos saberes (o 

respeito, dignidade, a dança). Porém, observei também nos seus relatos temas que tendem a 

conciliar a escola da “estrada” e a “estrada na escola”.Vale observar que a conciliação entre 

esses dois mundos também corresponde ao momento de fixação dos ciganos (como analisado 

no capítulo II) no sentido de uma estadia mais longa em um dado lugar e das reconfigurações 

da sociabilidade cigana que analisei. 

Resta saber se “o outro lado” apresentará a mesma flexibilidade para conseguir 

efetivar a alteridade cigana e viver juntos, pois, não é o horizonte que se delineia em uma das 

conversas com a diretoria:  

 

  “o Estado é sim um regulador da sociedade e ainda por cima, beneficia e distribui 

identidade que são tuteladas por “políticas  públicas que na realidade não ajudam, só 

atrapalham”. [Laura, diretora, setembro 2013] 
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