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RESUMO 
 
O presente trabalho versa sobre a educação de crianças ciganas e os conflitos 

com a socialização escolar. Utilizando como campo pesquisado uma escola do 

interior do Estado do Rio de Janeiro mais precisamente no município de 

Campos dos Goytacazes que atualmente acolhe crianças ciganas. Foram 

adotadas como metodologias as entrevistas semi estruturadas realizadas com 

a diretora, docentes e com os ciganos, análise de literatura em trabalhos de 

pesquisadores que estudam o tema ciganos e educação e a técnica de 

pesquisa Snow Ball ( bola de neve).Nesta pesquisa realizamos um passeio 

histórico pelas origens dos  ciganos, sua passagem por cidades do interior do 

Estado do Rio de Janeiro e todo o desenvolvimento da pesquisa, bem como a 

apresentação da Resolução Nº 3, de 16 de maio 2012 Define diretrizes para o 

atendimento de educação escolar para populações em situação de itinerância e 

a discussão sobre as políticas de inclusão e sua  aplicação na escola. Diante 

de tudo o que foi pesquisado e abordado neste trabalho busca –se pensar e 

problematizar como a escola acolhe as minorias étnicas e como se dá o 

encontro desses dois universos tão distintos mas que se cruzam entre si. 

 
Palavras chave: Ciganos; Escola; Cultura; Políticas Públicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present work deals with the education of gypsy children and conflicts with 

school socialization. Using as a researched field a school in the interior of the 

State of Rio de Janeiro, more precisely in the municipality of Campos dos 

Goytacazes, which currently houses Gypsy children. Semi structured interviews 

with the director, teachers and the gypsies, literature analysis on the work of 

researchers studying the subject of Roma and education, and the Snow Ball 

research technique were adopted as methodologies. Historical walk through the 

origins of the gypsies, their passage through cities in the interior of the State of 

Rio de Janeiro and the entire development of the research, as well as the 

presentation of Resolution No. 3, of May 16, 2012 Defines guidelines for the 

attendance of school education for populations In a situation of roaming and the 

discussion about inclusion policies and their application in the school. The goal 

of all that was researched and approached in this work seeks to think and 

problematize how the school welcomes ethnic minorities and how the encounter 

of these two Universes so distinct but intersecting each other. 

 

Keywords: Gypsies; School; Culture; Public policies. 
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INTRODUÇÃO 

 
Pensar em ciganos é reportar nossa mente a um imaginário de lendas, 

folclores, danças, mistério e medo. Aliás, o medo acompanha este povo ao 

longo dos tempos desde as primeiras perseguições na inquisição até o horror 

nos campos de concentração nazista. Tudo isto fez dessa etnia1 um povo forte 

que soube manter-se resistente ao longo da história. O medo e o mistério são 

elementos que afastaram durantes séculos a sociedade desses povos. Quem 

nunca ouviu falar sobre as famosas pragas das ciganas? Ou os ciganos 

“trambiqueiros”, sempre espertos para enganar os não ciganos? Ou a fama de 

ladrões de inocentes crianças? Tudo isto, misturado ao enorme 

desconhecimento que a sociedade não cigana nutre por este povo, se torna 

essencial que esta etnia seja estudada e resguardada pelo Estado, garantindo 

direitos e o respeito a sua cultura. 

Contemplar suas andanças pelo mundo é sem dúvida uma viagem 

interessante, não somente pela cultura, mas também pela sua forma de ver e 

encarar a existência humana. Este trabalho de pesquisa intitulado: “Ela é 

cigana, Tia”: Os conflitos entre a cultura cigana e a socialização escolar, trata-

se de uma pesquisa realizada sobre a educação de crianças ciganas no interior 

do Estado do Rio de Janeiro.  

Nesse trabalho realizarei uma pesquisa na localidade de Espírito 

Santinho, distrito de Campos dos Goytacazes, e versa sobre a experiência de 

professoras de uma escola de ensino fundamental, na educação e participação 

de crianças ciganas dentro do ambiente escolar, e a percepção da escola em 

relação as crianças ciganas. Buscando uma análise sobre a educação deste 

povo, e os conflitos entre sua cultura e a socialização proposta pela escola. 

A ideia de elaborar este trabalho de pesquisa surgiu da minha 

observação dessa etnia e das indagações que fortemente povoavam minha 

                                                           

1 Etnia refere-se ao âmbito cultural; um grupo étnico é uma comunidade humana definida por 

afinidades linguísticas, culturais e semelhanças genéticas. Essas comunidades geralmente 

reclamam para si uma estrutura social, política e um território. (SANTOS, PALOMARES, 

NORMANDO, QUINTÃO 2010, p.124). 
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mente referente à extrema curiosidade que possuía sempre que me encontrava 

com eles. Há um tempo atrás, era comum caminhar pelo centro de Santo 

Antônio de Pádua, cidade onde moro e onde se localiza o INFES, e se deparar 

nas ruas com ciganas trajando suas vestimentas coloridas, seus cabelos 

longos, enfeitadas de cordões e anéis, que abordavam todos os transeuntes 

para ler suas mãos ou fazer previsões. 

Despertei a minha atenção ao perceber que essas ciganas traziam 

consigo seus/suas filhos/filhas pequenos/nas. Então, logo surgiram alguns 

questionamentos: Estas crianças frequentam as escolas? E se frequentam, 

como percebem o espaço escolar? Como a escola trabalha a diversidade e a 

inclusão da etnia dentro desse espaço? 

Ao ingressar na Universidade Federal Fluminense, durante as aulas de 

Pesquisa na Educação II na explanação da professora Mitsi Benedito Pinheiro 

de Lacerda, compreendi que a Universidade está a favor da diversidade e das 

minorias sociais, e nossa pesquisa deve privilegiar e ser a voz dos excluídos. 

Foi então que sobre as colocações da professora, misturado a todo o 

universo de conhecimento político e social debatido dentro da instituição. Me 

recordei das ciganas do centro de Pádua, que ficavam por horas esperando 

alguém que lhes permitisse ler as mãos, uns sempre as ouviam com surpresa, 

outros mudavam de calçada para não cruzar com elas, talvez por aversão ou 

hostilidade. 

Pensando nos ciganos que estão espalhados pelo Brasil, pensei que 

seria bom tê-los como interlocutores da minha pesquisa. No início encontrei 

muitos desafios. O maior deles foi encontrar os acampamentos ciganos, visto 

que os ciganos que vinham a Pádua estavam acampados em outras 

localidades e por serem nômades, o seu tempo de permanência era sempre 

incerto. Muitos foram os acampamentos por onde andei e grandes as 

experiências vividas, algo que nas próximas páginas trarei ao conhecimento de 

todos.  

Compreendo que minha pesquisa visa promover um diálogo entre a 

escola e os ciganos, e destes, com a comunidade acadêmica, tornando as 

experiências vivenciadas na escola pesquisada, assuntos relevantes para 

nossa reflexão como educadores e para a sociedade. 
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A invisibilidade do povo cigano ainda hoje na contemporaneidade é algo 

que merece a atenção e o estudo por parte da academia. A ausência de 

trabalhos acadêmicos na área da educação que contemplem a temática, 

voltado ao fator do preconceito e do não reconhecimento desta etnia pela 

sociedade e pelo Estado, nos motiva a lutar pela relevância desse povo e dar 

vozes para aqueles que foram excluídos e esquecidos pela sociedade. 

Nesta pesquisa analisarei a presença de crianças ciganas na escola e o 

impacto provocado em uma instituição de ensino. Estaria a escola do século 

XXI desenvolvendo trabalhos e ações voltadas para a inclusão deste grupo no 

ambiente escolar? Esta e muitas outras questões são as que nortearão minha 

pesquisa e servem como uma forma de apoio para pensar a causa dos 

ciganos, seus desafios e infortúnios, além de ser um pequeno esforço no meio 

de tantas ondas contrárias que lutam para a total imersão desse povo no 

esquecimento. Sei que trará uma reflexão e uma contribuição para a 

compreensão de nossas escolas e os processos de inclusão da diversidade, e 

como um modo de levar outras escolas que muitas vezes possuem em seu 

contexto crianças ciganas a uma reflexão de estudo e de políticas de não 

preconceito a uma etnia e sua cultura. 

Espero que este trabalho que irei desenvolver seja de modo favorável, 

como um canal onde a sociedade possa conhecer, respeitar e garantir os 

direitos ao povo cigano, que dialogue com a comunidade acadêmica e com a 

realidade presente nas instituições que acolhem estas crianças, de forma que 

desenvolva métodos e formas para aprimorarem o seus aprendizados e sua 

permanência nesse ambiente. 

Esta pesquisa pretende alcançar os seguintes objetivos: Apresentar as 

políticas de inclusão e sua aplicação sobre os ciganos; demonstrar a 

percepção dos ciganos com a educação e a escola; verificar como a escola 

trabalha as diferenças étnicas e sua contribuição na formação de uma 

sociedade menos excludente.  

A proposta metodológica para este estudo é uma pesquisa de campo 

etnográfica, apoiada em uma bibliografia com autores: BORGES (2010), 

MOONEN (2011), TEIXEIRA (2008), MARTINS (2011), entre outros que 

pesquisam os ciganos, a inclusão e a diversidade na escola. 
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Além disso, produzimos entrevistas semi-estruturadas, realizadas com a 

equipe da escola: professores, diretoria e com os ciganos que foram atendidos 

pela instituição escolar. Farei a utilização da técnica metodológica Snowball 

(“Bola de Neve”), que se trata de uma técnica utilizada em pesquisas sociais, 

que fazendo uso das cadeias de referência, se realiza com participantes 

iniciantes de um estudo que vão indicando outros novos participantes até que o 

objetivo seja alcançado. (MUNHOZ; BALDIN, 2011, p. 332). Dessa forma a 

técnica “bola de neve” foi adotada, pois, a partir das andanças pelos distritos a 

procura dos grupos ciganos as informações dos moradores e de amigos se 

faziam importantes, de modo a encontrar outras pessoas que me indicavam as 

escolas onde as crianças ciganas estudavam, e assim as escolas me 

apontavam os acampamentos. Deste modo, as falas e os elementos de busca 

por esses grupos foram utilizados na pesquisa. 

Em termos estruturais, este trabalho dividiu-se em três capítulos: o 

capítulo 1: Os filhos do vento: suas trajetórias e seus primeiros passos; o 

capítulo 2: Nos mantos de Sara: Políticas públicas para o povo cigano; o 

capítulo 3: Uma tenda, papel e caneta: a educação das crianças ciganas. 

No primeiro capítulo foi realizada uma análise bibliográfica sobre as 

obras que dissertam a respeito da temática dos ciganos e a escola, obras 

produzidas no Brasil e algumas em Portugal, um breve histórico sobre a origem 

dos ciganos e sua chegada no Brasil, bem como a história do município de 

Santo Antônio de Pádua e a passagem dos ciganos por essas terras. Este 

capítulo encerra-se relatando um crime datado de 1884, supostamente 

cometido por um cigano na cidade de Pádua. 

O segundo capítulo pretende apresentar as políticas públicas voltadas 

para o povo cigano, principalmente a Resolução nº 3, de 16 de maio de 2012. 

As Diretrizes para o atendimento de educação escolar para populações em 

situação de itinerância. Nesta análise coube uma apresentação desta 

resolução visto que muitos desconhecem essa lei. Neste capítulo são 

abordados os passos para a realização da pesquisa, os fracassos e sucessos 

do percurso e minha busca pelo grupo que seria pesquisado, e o encontro dos 

ciganos no distrito de Espírito Santinho, em Campos dos Goytacazes. 

No terceiro capítulo proponho analisar as entrevistas realizadas na 

escola, a entrevista com os ciganos, os confrontos entre a cultura cigana e a 
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socialização escolar. Encerrando o capítulo, discutiremos as tensões entre o 

particularismo e o universalismo. 
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1 OS FILHOS DO VENTO: SUAS TRAJETÓRIAS E SEUS PRIMEIROS 
PASSOS 

 
O sol ilumina a pele cor de bronze, tendas armadas, lonas ao vento, crianças correndo. 

Nas mulheres: grandes saias rodadas, longos cabelos 
pretos, um doce mistério no olhar e a maestria de ler o 

destino na palma das mãos. 
Nos homens: botas de couro, sorriso de ouro e a aptidão 

para o comércio. Assim é o retrato dos acampamentos 
ciganos. Homens, mulheres e crianças caminham... 

Caminham pela história, pelas cidades, pelas estradas, 
pelas matas...  

Reféns do silêncio, calados pelas mordaças invisíveis 
impostas pela cruel sociedade. 

Terão este povo sucumbido?  
Ou se calado para sempre? 

Não, estes são os mais resistentes, pois resistem a tudo 
e com a força de suas mãos deixam no tempo o legado 

de sua história 
(José Alencar Mangia Júnior). 

 

Nesse trabalho me proponho a investigar e entender a relação entre os 

ciganos e a escola, em uma pesquisa realizada com grupos ciganos e escolas, 

situadas no Noroeste Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. 

No primeiro capítulo farei uma revisão literária sobre as pesquisas 

realizadas nessa área, os pesquisadores que a estudam e suas concepções de 

educação levantadas em suas obras.  

Traçarei brevemente o histórico social dos ciganos desde seu 

aparecimento, a sua chegada no Brasil e sua presença no interior do Estado do 

Rio de Janeiro e sua passagem pelas terras de Santo Antônio de Pádua onde 

despertou meu interesse por este estudo. 

 

1.1 RELAÇÃO ENTRE OS CIGANOS E A EDUCAÇÃO. 

Na área da antropologia, bem como na das ciências sociais e nas áreas 

que tratam de povos de migração são encontrados trabalhos e estudos de 

diversos pesquisadores que estudam grupos ciganos, origem, idioma, cultura, 

as relações sociais entre eles, bem como sua dispersão em território nacional 

ou pelo mundo em suas constantes diásporas.  

Os debates étnico-raciais têm ganhado, ultimamente, importantes 

espaços de debates e pesquisas o que tem mostrado o constante crescimento 

por estudos das tidas minorias sociais. Entretanto no aspecto que se refere as 

relações entre os ciganos, a educação e sua relação no ambiente escolar 
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encontramos poucas pesquisas, portanto se trata de uma área que necessita 

de um profundo e grande avanço. 

Na revisão de literatura proposta nesse capitulo traçarei informações e 

panoramas sobre as obras consultadas nesta pesquisa. É uma área que como 

disse acima, existe pouca bibliografia por isso foi uma pesquisa onde me 

agarrei nas bibliografias que encontrei umas nacionais e outras produzidas em 

outros países como no caso Portugal onde a população cigana e bem 

expressiva. 

Destaco agora algumas das obras que consultei e que serviram de base 

para a elaboração desse trabalho. 

Na obra Das Tendas ás Telhas: A Educação Escolar das Crianças 

Ciganas da Praça, Calon-Florânia/RN (2012), de autoria de Flávio José de 

Oliveira Silva Investiga ciganos da etnia Calon e sua chegada a cidade de 

Florânia no Rio Grande do Norte desde o seu estabelecimento na cidade e sua 

relação com a Escola Municipal Domingas Francelina das Neves. O autor 

utiliza técnicas de observação participante e entrevistas norteadas por 

importantes teóricos, destacando como principal, Michel de Certeau. Ele busca 

relacionar o sistema educativo familiar dos ciganos e a educação que recebem 

na instituição de ensino frequentada por eles.  

Nesta obra destaca-se que a presença dos ciganos mudou 

significativamente a vida cotidiana tanto da cidade quanto da escola. Mas 

segundo o autor, na escola eles não participam do currículo nem opinam sobre 

nada, suas vozes são totalmente ausentes. Durante a pesquisa o autor relata 

algumas experiências que estão sendo colocadas em prática, como a escola 

itinerante no estado de Rio Grande do Sul, o calendário de alternância adotado 

em algumas escolas do Espírito Santo, bem como a pedagogia da alternância, 

onde o estudante alterna um tempo na escola outro em sua comunidade, 

fazendo sintonias de relações da escola com seu grupo étnico ou comunidade. 

Já a obra, “A Cultura Cigana em questão: Significados e sentidos da 

Instituição Escolar para a Criança Cigana”, de Joseth Antonia Oliveira Jardim 

Martins (2012), a autora busca levantar aspectos importantes da cultura cigana 

e como as crianças atribuem significados a instituição escolar. Foram 

pesquisadas crianças de comunidades ciganas na cidade de Curitiba. A 

pesquisa se utilizou de uma extensa pesquisa histórica e cultural sobre os 
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ciganos pautada em alguns autores tais como; CASA-NOVA, MONTENEGRO, 

CORTESAO, LIEGÓIS, entre outros.  

Um dos referenciais teóricos utilizados foi Vygotsky, como 

fundamentador principal nos estudos para entender o psiquismo humano no 

que diz respeito a pertença ao seu grupo étnico. Na constatação final a autora 

verificou que as crianças ciganas atribuíam à escola um lugar de 

encantamento, e que diferentes formas de experiências de convivência com 

outras crianças de outras culturas podem criar muitas possibilidades e 

situações favoráveis no processo de aprendizagem, e que a escola ainda 

precisa promover mais a aproximação entre as culturas cigana e gadjé2. 

 De acordo com a obra “Os Ciganos de Uberlândia e a questão de suas 

crianças na escola”, trabalho de pesquisa de Franco Andrei Borges (2010), o 

autor adentra o contexto em que vivem as comunidades ciganas na cidade de 

Uberlândia no Estado de Minas Gerais. O pesquisador no início de sua obra 

traz uma importante contribuição traçando a trajetória histórica dos ciganos, 

cultura e tradição, a sua observação realizada nas escolas municipais ele 

percebeu que as crianças ciganas são tratadas como as demais, os 

professores consultados e os ciganos entrevistados ajudaram de forma 

importante o trabalho. O autor percebeu que as escolas não possuem uma 

política pedagógica própria que atendesse aos ciganos. Ele destaca o quanto o 

ensino de geografia pode ser ministrado na escola contribuindo para que todos 

conheçam múltiplas culturas e principalmente a cigana, alvo de sua pesquisa. 

Segundo a obra “Educação Cigana: Entre - lugares entre Escola e 

Comunidade Étnica”, de autoria de Sílvia Régia Chaves de F. Simões (2007), a 

obra traz um importante estudo de caso realizado no município de Palhoça/SC/ 

Brasil, com uma família residente nesse município. O trabalho versa sobre 

como os ciganos veem a escola e como atribuem valor a ela e a sua 

comunidade étnica. A autora utiliza de autores como Paulo Freire, Cortesão e 

Ferreira que refletem em seus estudos sobre a escola na sociedade 

contemporânea e autores como Fleurí, Marín, Silva, Susi e outros que debatem 

a respeito de identidade, escola, multiculturalismo etc.. A autora dá voz aos 

                                                           

2 Gadjé:  termo cigano que nomeia como os ciganos chamam os que não são ciganos. 

(CASTRO,2011, p.28). 
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seus atores dialoga, observa, atua na sua pesquisa e ao final traz importantes 

considerações sobre políticas públicas, e os avanços para ao pronto 

atendimento das conhecidas minorias étnicas. 

Analisando o trabalho “Práticas Pedagógicas para atender a diversidade 

das Comunidades Ciganas na Educação Básica do Paraná”, a autora Gilce 

Francisca Primak Niquetti (2013) estuda a criação de propostas pedagógicas 

que atendam as comunidades ciganas que frequenta a educação básica do 

Paraná baseado nos debates promovidos durante o I Seminário de Educação 

Escolar Cigana, realizado pela Secretaria de Estado da Educação (SEED/PR). 

O artigo aponta a importância das colocações dos ciganos no seminário já 

citado que contou com a participação de vários representantes de 

comunidades ciganas e como as políticas públicas e as escolas podem 

colaborar e promover a diversidade étnica nos espaços escolares. Servindo-se 

da constituição e de documentos para educação de crianças em situação de 

itinerância, a autora amplia os debates e já consegue deixar claro que as 

primeiras medidas pedagógicas para atender aos ciganos do Paraná, avança 

em seus primeiros passos. 

O trabalho “O multiculturalismo na escola, O Caso dos Alunos de Etnia 

Cigana”, de autoria de Fernando Manuel Silva Gabriel (2007), foi realizado na 

cidade do Porto em Portugal. Na obra o autor destaca as concepções dos 

professores no que se referem a escolarização de crianças ciganas e as 

expectativas dessas crianças sobre a escola. Foram pesquisadas três escolas. 

As crianças ciganas destacaram na pesquisa a importância de ler e escrever, e 

muitos afirmam gostarem da escola. Já as escolas notam uma grande 

dificuldade na interação entre as famílias ciganas e as instituições. Nas escolas 

pesquisadas diverge entre os docentes suas reflexões sobre as crianças 

ciganas e suas dificuldades na aprendizagem num todo a obra reflete sobre os 

aspectos culturais frente os desafios da instituição escolar. 

 A relação dos ciganos com a escola pública: contributos para a 

compreensão sociológica de um problema multidimensional de autoria de Maria 

José Casa- Nova (2006), trata-se de uma pesquisa realizada na cidade do 

Porto em Portugal com uma comunidade cigana residente na periferia desta 

cidade. A autora aborda o afastamento das comunidades ciganas da 

escolaridade fato observado em Portugal e em outros países como no caso: 
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França, Espanha, Áustria, Bélgica, Alemanha, Holanda, Suécia, Grécia, 

Romênia e Bulgária. No trabalho de pesquisa a autora analisa motivos e 

causas do afastamento das crianças ciganas da escola e as relações entre a 

instituição escolar e o modo de viver das comunidades ciganas. A 

pesquisadora em todo o trabalho defende que a escola deve adotar práticas 

pedagógicas e educativas inter/multiculturais, ou seja, eliminando toda a ideia 

de uma cultura oficial e se abrindo ao acolhimento de novas culturas. 

Essas poucas obras demonstram a importância da relação entre os 

ciganos e a educação formal e os desafios para educação inclusiva, pois 

apesar desses grupos estarem no Brasil a muito tempo ainda se confere no 

campo da educação um grande desafio a sua entrada na escola. 

 No que abrange os ciganos e a educação é uma área onde os estudos 

precisam ser aprofundados e pesquisados no meio acadêmico, algo que 

pretendo nas páginas que se seguem colaborar nessa temática observando o 

grupo cigano que me proponho a pesquisar. 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA HISTÓRIA DOS CIGANOS DESDE SEU 
SURGIMENTO À CHEGADA NO BRASIL. 

 

Antes de entrar na história dos ciganos na cidade de Santo Antônio de 

Pádua, e no Noroeste Fluminense, cabe uma breve contextualização sobre os 

ciganos e sua chegada ao Brasil. Primeiramente, deve-se esclarecer e algumas 

definições. 

 O que é ser cigano? Como definir este povo? Serão suas características 

físicas? Ou sua cultura? Para isto, uso a definição do pesquisador e ciganólogo 

Frans Moonen: 

Definimos aqui cigano como cada indivíduo que se considera 

membro de um grupo étnico que se auto-identifica como Rom, 

Sinti ou Calon, ou um de seus inúmeros sub-grupos, e é por ele 

reconhecido como membro. O tamanho deste grupo não importa; 

pode ser até um grupo pequeno composto de uma única família 

extensa; pode também ser um grupo composto por milhares de 

ciganos. Nem importa se este grupo mantém reais ou supostas 

tradições ciganas, se ainda fala fluentemente uma língua cigana, ou 

se seus membros têm características físicas supostamente, ciganas. 

(MOONEN, 2011, p.21, grifo do autor). 
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O termo família extensa, de acordo com a citação acima, aparece sendo 

utilizado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), após a sua reforma 

com a lei 12.010/09, no parágrafo único do artigo 25, refere-se à família 

extensa a família que se estende para além da unidade de pais filhos, ou 

unidade de casal, e é formada por parentes próximos com quem a criança ou 

adolescente convive mantendo vínculos afetivos e de afinidades. (ECA, 2012).  

Nesta definição, e com base nos estudos de pesquisadores como 

Moonen (2012), Martins (2011) e Teixeira (2008), estes dividem os ciganos em 

três grandes grupos: Rom, Sinti e Calon3, e cada um deles possui subdivisões 

em grupos menores. 

 Desta forma, não existe um grupo único de ciganos. Cada grupo fala 

diversas ou centenas de línguas e dialetos, e possuem diferentes valores 

culturais e organizações nos seus grupos. (MOONEN, 2011, p.14). 

Sua história remota, segundo Moonen, há mais de um milênio, mais 

precisamente, ano 1050, quando o prelado de Constantinopla acautelou o clero 

sobre a presença em suas terras de um povo praticante de “coisas 

demoníacas” (MOONEN apud FRASER, 1992), que não deviam entrar nas 

casas e nem lhe deviam dar ouvidos o que resultou na expulsão desse povo de 

suas terras, é possível que sejam estes os primeiros ancestrais do grupo que 

hoje chamamos de ciganos. (MOONEN, 2011, p.9). 

No começo do século XV, os chamados “ciganos” migraram para a 

Europa Ocidental onde muitos deles asseguravam que provinham das terras do 

“pequeno Egito”. Hoje com constantes pesquisas baseadas em documentos, 

sabemos que se tratava da região da Grécia, que até então fora confundida 

com o Egito na África. (MOONEN, 2011, p.9). 

                                                           

3 Os Rom,ou Roma são encontrados  em grandes grupos principalmente  nos países que 

formam a região  sudeste da Europa os Balcãs mas foi no século XIX  que eles migraram  para 

outros países da Europa e das Américas. Falam a língua romani e se segmentam em outros 

grupos menores como os Lovara,Curara,kalderash, Matchuaia e em outros segmentos. Sua 

nomeação designa a origem das profissões tradicionalmente praticadas. Os Sinti, são 

chamados de Manouch se acham em países da Europa como França, Itália e Alemanha e 

falam a língua sintó. A palavra Sinti provém de sind que é uma das quatro regiões do 

Paquistão. Os Calon são conhecidos como gitanos, os países aonde predomina este grupo 

são Portugal e Espanha, migraram para outros países ou foram vítimas de deportação inclusive 

para as terras da América do Sul. Seu nome origina-se de Calin que em romani relaciona-se a 

indivíduos com a pele da tonalidade do cobre. (MOONEN, 2011, p.13). 
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Por causa dessa possível origem egípicia, passaram a ser chamados 

“egípcios” ou “egitanos”, ou ainda Gypsy (inglês), eyptier (holandês), 

gitan (francês), gitano (espanhol), etc. Mas, sabemos que alguns 

grupos se apresentam como gregos e anticiganos, razão pela qual 

também ficaram conhecidos como grecianos (espanhol), tsiganes 

(francês) ciganos (português), zíngaros (italiano), etc. (FILHO, 2005, 

p.25 apud NERY, NASCIMENTO, 2014, p.913). 

 

A origem desse povo sempre foi envolvida em lendas e fantasias que 

somente no século XVIII começaram a despertar nos linguistas uma discussão 

teórica e séria sobre o idioma romani frequentemente falado entre os ciganos, 

e que este possuía uma semelhança com o sânscrito dialeto da índia. Essa 

teoria foi divulgada anos depois na Alemanha, baseada em estudos que um 

estudante húngaro desenvolveu em sua universidade através de comparações 

entre o romani e o sânscrito que era falado por seus amigos indianos. (NERY; 

NASCIMENTO, 2014, p.913). 

Dentre as mais diversas teorias, muitos ciganólogos afirmam que a 

gênese do povo cigano é o noroeste da Índia e que por motivos desconhecidos 

começaram a promover várias ondas de migração em tempos e lugares 

diferentes. (CASTRO, 2011, p.43). 

Conforme Cristina da Costa Pereira, citada por Castro, argumenta que 

esses povos migraram da Índia em meados do século IX d.C., após a entrada 

dos muçulmanos em terras indianas. O que se faz saber é que os ciganos não 

migraram como uma população numerosa, mas sim aos poucos e por motivos 

que ainda cabem esclarecimentos. (Pereira, apud, Castro, 2011, p. 44). 

Estudar sobre a chegada dos ciganos no Brasil é antes de tudo 

compreender em quais situações esses grupos ciganos chegaram em nosso 

país, visto que em vários países durantes séculos haviam medidas e políticas 

anticiganas4.  

Segundo Teixeira (2008), os primeiros ciganos vieram para o Brasil nos 

idos dos séculos XVI e XVII. Eram provenientes de terras portuguesas, já que 

em Portugal, ao que tudo indica, os ciganos teriam penetrado em terras 

portuguesas lá por meados do século XV. Em 1526 a presença de ciganos no 

                                                           

4Políticas anticiganas é o movimento e todas as atitudes contrárias aos direitos e interesses 

ciganos. (MOONEN, 2011, p.6)  
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território lusitano é proibida e ordenada a expulsão dos ciganos que já haviam 

se estabelecido em Portugal.  

Em 1574, um cigano de nome João de Torres, sua mulher e seus filhos 

foram deportados para o Brasil pelo simples fato de serem ciganos. Isso foi 

registrado em documentos, tornando-se assim o cigano João de Torres e sua 

família os primeiros ciganos a chegarem no Brasil. No entanto sobre sua 

chegada, onde aportou ou se ao menos sobreviveu a viagem, ou o que 

aconteceu com eles, nada sabemos. Ao que tudo indica se ele aqui chegou 

com certeza veio somente com sua família e não chefiando nenhum grupo de 

ciganos. (TEIXEIRA, 2008, p.15,16). 

De acordo com Paiva, (2012, p.31) o rei D. João V, em 1718, 

estabeleceu que diversos ciganos fossem deportados para terras brasileiras. 

Assim o governo, além de se livrar de pessoas tidas como “indesejáveis”, 

resolvia outro problema que era povoar e colonizar suas terras nas colônias. 

Na cidade do Rio de Janeiro os ciganos são percebidos desde o século 

XVIII, no início se deslocaram para regiões denominadas como “brejos” lugares 

que pelas difíceis condições do terreno eram áreas sem prestígio e de quase 

nenhuma moradia. (TEIXEIRA, 2008, p.21-22). 

Em 1808, com a presença da família real portuguesa oriunda de 

Portugal devido às perseguições napoleônicas, os ciganos eram frequentes 

atrações nas festas da corte onde tinham a chance de mostrar seus talentos 

artísticos, alegravam as festas com danças e músicas, era a brecha onde os 

ciganos podiam exibir a sua cultura e externar que não eram criminosos como 

bem pensavam muitos, mas sim excelentes e talentosos artistas. (TEIXEIRA, 

2008, p. 22). 

Apesar do contato entre a família real e os ciganos cariocas isso não 

representava um bom convívio entre ciganos e os gadjés como um todo. Vários 

viajantes da época relatam em cartas o quanto a população temia os ciganos, 

devido a alguns furtos, ou seja, os ciganos mais uma vez são temidos e 

excluídos pelas demais pessoas da sociedade. (TEIXEIRA, 2008, p. 22). 

O fato é que na cidade do Rio de Janeiro nos anos que anteciparam a 

independência do Brasil os ciganos fixados no campo de Santana começaram 

a enriquecer não somente devido as suas apresentações artísticas como 

também exercendo cargos de oficiais de justiça. (TEIXEIRA, 2008, p. 22-24). 
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Durante muitos séculos a etnia cigana sofreu com culpabilização, 

perseguição e preconceito, no Brasil encontramos muitos registros de jornais 

de diferentes épocas, onde a repulsa aos ciganos fica evidenciada de forma 

clara e objetiva. Faço destaque a uma notícia do jornal A Folha, na coluna 

“Comentário da Roça”, assinado por Vergniaud L. Monteiro no ano de 1962, o 

jornal era veiculado na região do Seridó Potiguar que fica situado na região do 

semiárido do estado do Rio Grande do Norte. (JUNIOR, 2013, p.108). 

Como informa o pesquisador Lourival Andrade Junior, em sua obra 

intitulada: “Os Ciganos e os Processos de Exclusão”, de 2013, essa é uma 

região que sempre foi ocupada por ciganos do grupo Calon e que devido as 

condições de extrema pobreza eram levados a mendigar. Fato este que foi 

registrado por jornais da época carregados de palavras e de incitação de ódio 

contra os ciganos que denotam o quanto a população não cigana e a imprensa, 

possui restrição e busca o afastamento da população cigana e porque não 

dizer até o seu apagamento. Segue abaixo a citação do referido jornal. 

Um dos problemas de maior gravidade entre as classes rústicas e 

campesinas da nossa região é o apoio que as nossas leis dão a vida 

livre e nômade das hordas de ciganos que infestam os nossos sítios, 

as nossas aldeias e as nossas cidades do interior. Os ciganos são 

bandos de verdadeiras quadrilhas de ladrões, que saqueiam os 

nossos sítios e lares secos. Caravanas de ciganos infestam os 

domicílios, as nossas roças, invadindo os lares, sem encontrar quem 

lhes oponha um dique, quem lhes detenha a marcha astuciosa cheia 

de lábia e solércia. Apelamos para os Poderes Públicos, no sentido 

de ser apagada ou riscada do mapa de nossa terra esta mancha 

negra que nos envergonha. Que as leis os mandem produzir, 

esperamos. (A Folha, Caicó, RN, 11 ago. 1962, ano IX, n.75, p.4. 

apud JUNIOR,2013,p.108) 

 

Vítimas da marginalização do preconceito e dos estereótipos construídos 

pela população gadjé, os ciganos foram no Brasil ao longo do tempo afastados 

devido aos movimentos de exclusão, perseguição e isolamento e empurrados 

para a beira do esquecimento. Seu modo de viver e suas múltiplas formas de 

cultura foram sempre incompreendidos pela sociedade brasileira. Em todos os 

tempos e espaços se verificou o quanto este povo foi reprimido em nossas 

terras e o quanto esta situação mesmo nos dias de hoje não obteve avanços 

significativos para a emancipação do povo cigano. (JUNIOR, 2013, p. 109). 
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1.3 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, TERRA DE CIGANOS? 

 

“O pomba cortando-te ao meio regando teu vasto seio....”(trecho do hino de 

Santo Antônio de Pádua; autor: Aristides Leite Guimarães). 

 

Santo Antônio de Pádua é um município situado no interior do Estado do 

Rio de Janeiro, cercado por morros de extensa vegetação, a cidade é cortada 

pelo Rio Pomba, e rica em pedras decorativas, sua extração alimenta a 

economia local, além de possuir fábricas de papel e outros bens que 

empregam grande parte da população. Possui uma grande área rural, 

composta por 8 distritos. 

Bustamante (1971, p.21) destaca que não se sabe quando e como as 

terras do município de Pádua foram habitadas. O autor acredita que 

provavelmente nos anos de 1810 começaram a surgir as primeiras lavouras e 

moradias. 

 Segundo Caldas (2012), no início do século XIX padre Antônio Martins 

Vieira, construiu uma capela sob invocação de Santo Antônio de Pádua que foi 

elevada à condição de curato5, terras que segundo a autora, com o tempo 

passariam a dar origem ao Município de Santo Antônio de Pádua (CALDAS, 

2012, p.5). 

O que se sabe é que essas terras eram povoadas pelos índios Puris e 

Coroados e que ao governo colonial interessava que essas tribos indígenas 

fossem “pacificadas”, pois viviam em constante situação de conflito, foi então 

que chegaram a essas terras os primeiros freis capuchinhos6 que tinham o 

objetivo de catequizar e pacificar os índios. (CALDAS, 2012, p.5). 

Um dos religiosos que aqui chegou foi frei Flórido de Cittá ou Civita di 

Castelli que de acordo com Piccinini, foram a ele doadas as primeiras terras 

                                                           

5“Curato: ofício do cura; é um distrito eclesiástico, separado e independente da paróquia em 
que o cura é o responsável pelo lugar”. (CALDAS, 2012, p.6). 

6 Religiosos pertencentes a ordem dos frades menores capuchinhos, é um ramo da ordem 
franciscana cujo fundador é São Francisco de 
Assis.(http://www.capuchinhos.org.br/institucional/historia). Acessado em 2 de dezembro de 
2016). 

http://www.capuchinhos.org.br/institucional/historia
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para o aldeamento do município no dia 26 de julho de 1833. (PICININI, 2005, 

p.25). 

Assim aquele simples aldeamento, foi crescendo e mais e mais pessoas 

foram aqui estabelecendo suas moradias O município se ampliou em 

desenvolvimento com apoio dos seus moradores e dos imigrantes que aqui 

vieram morar, foram eles: africanos, portugueses, italianos, sírios, libaneses, 

espanhóis e suíços. (Acervo da Biblioteca Municipal). 

Segundo dados exploratórios recolhidos durante essa pesquisa, e 

apesar de não constar em nenhum livro que trate sobre a história do município 

de santo Antônio de Pádua, sobre a chegada dos ciganos a esta cidade, foi em 

conversas informais que encontrei alguns dados. 

De acordo com os moradores antigamente era comum encontrar em 

Pádua acampamentos ciganos, em bairros ou distritos mais afastados do 

centro, onde os ciganos se relacionavam com a comunidade exercendo 

atividades comerciais. Em várias ocasiões os ciganos eram temidos pelos 

moradores que em atitudes extremadas chegavam a fechar as portas e janelas 

de suas casas sempre que estes se aproximavam. 

Se faz importante mencionar que muitas pessoas se recordam do fato 

de ainda criança temerem a presença dos ciganos, de ouvirem frases de seus 

pais como: “cuidado criança, o cigano vai te roubar!”, “os ciganos estão vindo 

corram!”, ou “As ciganas  são perigosas, rogam pragas!”. 

Na atualidade é muito comum a presença das ciganas no centro da 

cidade nas portas de lojas realizando a quiromancia nos transeuntes.  

É fundamental destacar que no acampamento de ciganos que visitei no 

distrito de Frecheiras pertencente ao município de Cambuci no Estado do Rio 

de Janeiro, ao me identificar como morador de santo Antônio de Pádua, este 

fato arrancou sorrisos nos ciganos, que me relataram que Pádua é uma terra 

boa para a prática da quiromancia7. 

Em outro acampamento, próximo ao município de Campos dos 

Goytacazes, os ciganos informaram conhecer alguns moradores de Pádua com 

os quais mantiveram durante um tempo práticas comerciais. 

                                                           

7 Quiromancia é a arte da leitura  das mãos. (CASTRO, 2011, p.98). 
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Mas ainda é possível encontrar ocasionalmente alguns ciganos 

comercializando relógios celulares, cordões no comércio, ou mesmo 

oferecendo as pessoas que por eles passam no caminho. 

O livro Sertão dos Puris de Heitor de Bustamante (1971), conta a história 

do Município de Santo Antônio de Pádua.Nele há uma  menção a um crime que 

segundo o autor teria sido cometido por um cigano no ano de 1884, o qual farei 

referência no próximo ponto deste capítulo. 

 

1.4 O CRIME DO CIGANO: O CIGANO MATADOR 

 

No livro, de Heitor de Bustamante, intitulado: Sertão dos Puris, o autor 

baseado em dados de sua pesquisa narra a história da fundação do Município 

de Santo Antônio de Pádua, as personalidades e os fatos marcantes de sua 

história. 

O autor nas páginas 82 a 84 traz o relato de um crime praticado por um 

cigano no ano 1884. O crime está registrado em um relatório do mesmo ano, e 

o chefe de polícia da época apresentou ao presidente da província do Rio de 

Janeiro, conselheiro Dr. José Leandro de Godói e Vasconcelos. 

(BUSTAMANTE,1971, p.84). 

De acordo com o autor Raquel era uma moça de 17 anos, pertencia a 

uma família desprovida de recursos financeiros e moradora da zona rural, 

analfabeta e ingênua a jovem mantinha poucas relações sociais. Seu pai era 

um homem simples que vivia somente para o trabalho nunca usufruindo de 

tempo para distrações ou outras formas de diversão o que também não era 

consentido por ele que a jovem desfrutasse de prática de lazer e diversões. 

(BUSTAMANTE,1971, p.82). 

Um dia seu pai permitiu que sua filha acompanhasse um compadre para 

festejos no arraial, comemorados com ladainha, barraquinhas e leilão de 

prendas. Ao chegar a festa percebeu que um homem a observava: era Trajano 

Gomes Feitosa, um cigano descrito como um homem forte, errante e sedutor. 

O cigano visitou sua família que não aprovava essa aproximação, mas Raquel 

estava encantada com Trajano e muitas outras visitas de Trajano se 

sucederam. (BUSTAMANTE,1971, p.82). 
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O autor não deixa claro em seu relato se os dois contraíram matrimônio 

ou se Raquel fugiu com o cigano. O fato é que pelas indicações tudo nos leva a 

crer que Raquel fugiu a cavalo com o cigano e foi morar em um acampamento 

de ciganos. Prosseguindo seu relato Bustamante (1971), destaca que em 

pouco tempo Raquel havia se desencantado por Trajano, e devido a suspeitas 

do envolvimento do cigano com furtos e outros crimes, Raquel desejou ir visitar 

seus pais, recebeu o consentimento do cigano, mas ela guardava em seu 

íntimo o desejo de não mais voltar para o convívio dos ciganos. 

(BUSTAMANTE, 1971, p.83). 

Desapontado com a atitude de Raquel que o abandonara, Trajano jurou 

vingar-se da jovem. Em dezembro de 1883 ajudado por outros homens ele 

montou guarda e observava de longe cada passo dado pela jovem. Um dia, 

saindo de casa para visitar um amigo, Raquel ouve barulhos na estrada, era 

Trajano que em um momento de fúria golpeou a jovem e a assassinou a 

punhaladas, pisou em seu corpo, cortou uma de suas orelhas e em seguida 

escapou. (BUSTAMANTE,1971, p.83). 

A força policial avisada inicia uma grande busca pelo cigano, anda pelas 

estradas e se embrenha na mata encontra os vestígios de uma cama feita de 

matos e vestígios da presença de um bando que teria pernoitado naquele local, 

e que mediante a pressa esquecera alguns pertences, entre os objetos 

encontrados, os policias encontram uma lata que dentro estava um punhado de 

sal e a orelha de Raquel. (BUSTAMANTE,1971, p.84). 

É importante destacar que em 1913 ainda se encontrava a orelha da 

jovem em um vidro de álcool nos fundos da Câmara Municipal em um local 

destinado a objetos e armas relacionados a crimes praticados na cidade. Nos 

idos de 1905 ainda era possível contemplar entre o sítio da Vargem Alegre e a 

fazenda São Felipe a sepultura de Raquel. (BUSTAMANTE,1971, p.84). 

 Alguns pontos do relato deste crime cabe a nossa reflexão. Na obra de 

Bustamante (1971), o autor não deixa claro se transcreve o crime tal qual 

consta em seu processo, ou se utiliza da sua interpretação mediante a história 

oral contada na cidade. Após o achado da orelha de Raquel, o autor não se 

pronuncia mais sobre os passos do cigano. O que aconteceu com Trajano? Foi 

preso? Fugiu? São perguntas que permeiam o nosso imaginário e que 

permanecem sem resposta, visto que procurei por respostas, mas fui informado 
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que a cidade perdeu muitos documentos de seus arquivos nas grandes 

enchentes que assolaram o município nos anos de 1979, 2008 e 2012. 

Um fator que merece destaque são os termos pejorativos ao falar da 

personalidade do cigano tais como: aventureiro, monstro, sedento por sangue. 

Ou mesmo reforçando a imagem concebida pela maioria da sociedade que 

associa os ciganos a grupos de ladrões e malfeitores. 

O que foi dito acima pode ser exemplificado no artigo de Thaddeus 

Gregory Blanchette, em: “Fariseus” e “Gringos bons”: Masculinidade e Turismo 

Sexual em Copacabana”, de 2012, apresenta um conceito que pode ser 

empregado tanto para os gringos quanto no caso dos ciganos, aquele não é do 

lugar é sempre visto como perigoso pois segundo o autor tanto o gringo e aqui 

eu incluo o cigano, é sempre visto como um forasteiro alguém que não é um 

dos nossos não comunga das nossas práticas sociais, possui um tipo de vida e 

de organização social diferente da nossa , no caso dos ciganos o além de tidos 

como forasteiros existe a questão étnico-racial que é revertida pela sociedade 

não cigana como racismo e  xenofobia. Portanto os ciganos sempre são vistos 

como uma ameaça, e contra eles sempre existirão formas de preconceito das 

mais variadas. 

No próximo capítulo vamos discutir sobre as políticas públicas para os 

ciganos e minha aproximação com os interlocutores da pesquisa. 
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2 NOS MANTOS DE SARA: POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O POVO 
CIGANO. 

 
“Adversidades de todos os tipos, perseguições na 

maioria das vezes injustificadas, uma cultura que precisa 

ser atualizada sem perder sua essência, um povo que 

está sempre em movimento, uma história que sempre foi 

contada pelas periferias, segredos mantidos intactos 

durante séculos, estar sempre pronto para o que se 

apresenta à frente, não olhar para o passado com pesar, 

ser flexível sem ser subserviente, tudo fez dos ciganos 

um povo preparado para o dia de amanhã.”  

(JÚNIOR, 2013, p.109). 

 

Neste segundo capítulo analiso as políticas públicas que atendem aos 

povos ciganos no Brasil, e começo a traçar todas as linhas e percursos 

realizados nessa pesquisa. Desde o início é um grande desafio para o 

pesquisador, mas se faz importante e necessário, refletirmos um pouco sobre a 

realidade da escolarização dos ciganos no Brasil um assunto que a 

ciganologia8 ainda ensaia seus primeiros passos. 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS CIGANOS. 
  

Primeiramente se faz necessário analisar o quantitativo de ciganos 

existentes no Brasil. O fato é que mesmo depois que os primeiros ciganos 

chegaram ao nosso país, desde os tempos da colonização até hoje o 

quantitativo de ciganos espalhados pelo Brasil nunca foi informado. (MOONEN, 

2011, p.126). 

Segundo Moonen (2011), os censos demográficos no Brasil, nunca se 

interessaram em saber esse quantitativo, seja em números estimados, ou 

quanto a sua presença nos estados brasileiros, nem assim sabemos quantos 

ciganos vivem neles. 

Teixeira (2008), afirma que sabemos dados detalhados e bem confiáveis 

de quase todos os povos indígenas do Brasil mas que nada sabemos sobre os 

grupos ciganos. Ele ainda ratifica que nem as instituições de pesquisa ou 

nenhum pesquisador fez qualquer verificação do quantitativo de ciganos.  

Nessa categoria mais uma vez nos cabe ressaltar que nada sabemos sobre a 

                                                           
8 Ciganologia é o estudo científico dos ciganos. (MOONEN, 2012, p.1). 
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quantidade de ciganos espalhados no território brasileiro. (TEIXEIRA, 2008, 

p.13). 

Oliveira (2013), assegura que a falta de conhecimento sobre os ciganos 

ajuda no entrave aos seus direitos. Além desses, existem outros preconceitos 

relacionados a esses grupos como demonstrado acima no primeiro relato 

histórico da cidade de Pádua “O Cigano matador”. Dentro desse contexto 

existem muitas dificuldades para a criação de políticas públicas; Ou seja, as 

demandas e necessidades sociais variam de grupo para grupo, por isso o 

Estado tem aberto esforços, mas ainda não consegue conter essa 

invisibilidade. (BONOMO, 2010, p. 160 apud OLIVEIRA, 2013, p.32). 

No que se refere às leis, na Constituição de 1988 não há nenhum artigo 

ou inciso que trate exclusivamente dos ciganos. A lei assegura que todo 

indivíduo nascido no Brasil possui direitos iguais. Como outras minorias 

étnicas, os ciganos são inclusos nessa declaração, mas vemos que muitos dos 

seus direitos foram ignorados, visto que sua forma de organização se difere da 

organização da maioria da sociedade, e também, pela falta de muitos 

documentos de registro, não conseguem se inserir nas estruturas sociais 

normativas, por isso não tem um acesso a serviços sociais garantidos. 

(SIMOES, 2007, p.17). 

A livre locomoção de ir e vir no território nacional é garantida no Art. 5º, 

inc. XV da Constituição, a toda e qualquer pessoa, porém o fator da violência 

tem se mostrado um dado que colabora para a sedentarização de muitos 

ciganos que ficam vulneráveis em seus acampamentos à violência dos não 

ciganos, bem como fiscais de prefeituras, vigilância sanitária e policiais, onde a 

ação desses fatores listados, ameaça o nomadismo de muitos grupos. 

(SIMOES, 2007, p.57). 

Com as dificuldades aparentes não somente aos povos ciganos bem 

como aos indígenas e a outras minorias foi que a Constituição no seu artigo 

232 conferiu ao Ministério Público o encargo de defender os povos indígenas. 

E com a lei complementar n.º 75, de 20 de maio de 1993, essa determinação 

se ampliou as outras minorias étnicas. (SIMOES, 2007, p.59). 

Assim, em 1994 a CDDIPI (Coordenadoria de Defesa dos Direitos e 

Interesses das Populações Indígenas) foi sucedida pela 6ª Câmara de 
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Coordenação e Revisão dos Direitos das Comunidades Indígenas e 

Comunidades Tradicionais. (OLIVEIRA, 2013, p.32). 

Segundo Vanelli (2013), foi unicamente a partir do ano de 2002 que no 

Brasil se ampliou os debates e discussões sobre a necessidade da inclusão da 

etnia cigana nos direitos sociais. (VANELLI, 2013, p.261). 

Oliveira (2013, p.32), destaca em seus estudos que em dezembro de 

2004 foi instituída a partir de um decreto a Comissão Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais. Dois anos mais 

tarde, em 2006, foram alteradas as competências e a composição da 

comissão. Que no seu artigo 2º faz referência as suas funções e competências, 

e nos seus decretos, viabilizam propostas de políticas públicas para esses 

grupos tradicionais. 

Uma medida ainda pouco conhecida, mas de extrema importância, se 

deu também no ano de 2006, quando na época o então Presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva instituiu o dia 24 de maio como o dia 

Nacional do Cigano, reconhecendo assim toda a trajetória e importância dessa 

etnia na construção e nos processos de formação do patrimônio histórico e 

cultural do Brasil. (SIMOES, 2007, p.60). 

Perly Cipriano (apud OLIVEIRA, 2013, p.34) destaca no documento 

intitulado: cartilha de direitos Povo Cigano: Direito em suas Mãos, a 

importância de se ter uma data para se comemorar o dia Nacional do Cigano. 

[...] ter uma data nacional é importante para que o Poder Público, a 
sociedade civil, os ciganos e não ciganos, realizem atividades nas 
escolas, nos meios de comunicação, no legislativo, no judiciário, nos 
acampamentos, nas periferias e nos apartamentos, e façam uma 
reflexão sobre a importância do povo cigano para o Brasil e para o 
mundo. (CIPRIANO apud BATULI. 2007, p.5 apud OLIVEIRA,2013, 
p.34). 
 

Entretanto, um fator complexo aos grupos ciganos é que muitos deles 

não possuem documentação, nem mesmo a certidão de nascimento que vem a 

ser, na nossa sociedade, um fator importante de obtenção dos direitos de 

cidadania. Aos ciganos nômades o fato de estarem sempre em localidades 

diferentes não possuindo um endereço fixo, restringe sua participação 

beneficiária em programas sociais e em situações de saúde, salvos em casos 

de emergência. Tudo isso se faz importante ao percebermos a invisibilidade 

social a que estão sujeitos os ciganos no Brasil. (VANELLI, 2013, p.263). 
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No próximo ponto discutirei as Diretrizes para o atendimento de 

educação escolar para populações em situação de itinerância. 

 

2.2 DIRETRIZES PARA O ATENDIMENTO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR PARA 
POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE ITINERÂNCIA. 

 
A questão educacional, somente começou a ser resolvida a partir de 

2012 na Resolução nº3, de 16 de maio, o Ministério da Educação, o Conselho 

Nacional de Educação e a Câmara de Educação Básica, certificaram que por 

essa resolução que as crianças adolescentes e jovens em situação de 

itinerância ficavam respaldadas e asseguradas quanto ao seu direito de se 

matricular e cursar o ensino em uma escola pública, onde seus direitos de 

crença são respeitados e a livre liberdade de consciência. (NIQUETTI, 2013, 

p.4). 

O documento aprovado em maio de 2012, que contém as diretrizes para 

o atendimento educacional para populações em situação de itinerância, 

especifica em seu artigo1º quem são estas populações contempladas por essa 

resolução. Segundo o documento, são apontados os ciganos, indígenas, 

trabalhadores itinerantes, acampados, circenses, artistas, trabalhadores de 

parques de diversão, teatro mambembe, e outros que vivem na situação de 

itinerância por razões diversas, sejam elas culturais, sociais ou políticas. 

(NIQUETTI, 2013, p.4). 

O artigo segundo declara que as instituições de ensino que acolhem 

esses estudantes devem se adaptar as singularidades desses alunos. O 

terceiro artigo garante que os estudantes terão suas matrículas garantidas em 

intuições de ensino públicas ou privadas sem imposição de preconceito ou 

qualquer forma de discriminação, pois se trata de um direito por meio de auto 

declaração, ou declaração do responsável. No entanto essas instituições 

devem comunicar a Secretaria de Educação ou ao seu órgão regional assim 

que receber as matriculas desses alunos. (NIQUETTI, 2013, p.4). 

O artigo quarto esclarece que caso o estudante não possua no ato da 

matrícula, de algum certificado ou transferência da escola anterior, este deve 

ser inserido no grupo correspondente a sua idade, mediante o exposto no 
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documento. A escola que o acolhe, deve assegurar as exigências necessárias 

para o bom aprendizado desses alunos. (NIQUETTI ,2013, p.4). 

No artigo quinto se refere aos cursos de formação de professores tanto a 

inicial quanto a continuada que possibilitem aos docentes materiais didáticos e 

pedagógicos como mecanismos de avaliar levando em conta a realidade desse 

estudante itinerante. O artigo sexto presume que o poder público ao conceder 

alvará para parques de diversão ou outro meio de empreendimento itinerante 

deve pedir aos mesmos a comprovação de matrícula das crianças nas escolas. 

O artigo sétimo determina que a vida do estudante itinerante deve ser assistida 

pelos Conselhos Tutelares de forma que seus direitos a educação, saúde, 

proteção sejam garantidos. (NIQUETTI, 2013, p.5). 

No artigo oitavo os Conselhos da Criança e do Adolescente deverão 

acompanhar a vida escolar do aluno itinerante, se incumbindo que este 

participe das políticas de atendimento. No artigo nono recomenda-se que o 

Ministério da Educação crie programas destinados a orientar esses alunos em 

situação de itinerância. (NIQUETTI, 2013, p.5)  

§ 1º Os programas e ações socioeducativas destinados a estudantes 
itinerantes deverão ser elaborados e implementados com a 
participação dos atores sociais diretamente interessados 
(responsáveis pelos estudantes, os próprios estudantes, dentre 
outros), visando o respeito às particularidades socioculturais, políticas 
e econômicas dos referidos atores sociais. (Brasil, 2012). 
 
§ 2º O atendimento socioeducacional ofertado pelas escolas e 
programas educacionais deverá garantir o respeito às 
particularidades culturais, regionais, religiosas, étnicas e raciais dos 
estudantes em situação de itinerância, bem como o tratamento 
pedagógico, ético e não discriminatório, na forma da lei. (BRASIL, 
2012). 
 

Nos últimos artigos a resolução elucida que os sistemas de ensino, 

devem orientar as instituições de ensino não somente para a matricula como 

também a permanência se for de fato possível, para que este aluno conclua 

seus estudos, e que a escola disponibilize o seu memorial.  

Art. 11 Os sistemas de ensino, por meio de seus diferentes órgãos, 
deverão definir normas complementares para o ingresso, 
permanência e conclusão de estudos de crianças, adolescentes e 
jovens em situação de itinerância, com base na presente resolução. 
(Brasil, 2012). 

 

De acordo com Oliveira (2013), essa resolução busca solucionar o 

problema do acesso das crianças em situação de itinerância na escola, porém 

esse acesso se confronta com outra barreira invisível aos nossos olhos, mas 
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sentida por muitos ciganos que é o preconceito que advém da sociedade não 

cigana. A autora destaca uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional De 

Estudos E Pesquisas Educacionais, onde a 70,4% dos entrevistados eram 

diretores, funcionários escolares, professores, pais e alunos e em todas as 

falas se detectou o preconceito étnico racial para com os ciganos. Mesmo em 

tempos de debates sobre a diversidade ainda e preciso exterminar o 

anticiganismo, não somente na legislação, mas também nas ações e no 

entendimento dos não ciganos. (OLIVEIRA, 2013, p.36). 

Porém, a luta dos ciganos assim como sua trajetória é muita extensa. 

Nos dias atuais os ciganos ainda enfrentam problemas de acesso a saúde, 

moradia, e na inserção a programas governamentais, visto que o fato de não 

possuírem endereço fixo como no caso dos ciganos nômades ou o fato de não 

disporem de documento de identificação continua sendo um entrave para os 

ciganos. (OLIVEIRA, 2013, p.37). 

Em maio de 2013, a Secretaria De Políticas de promoção da Igualdade 

Racial promoveu um evento chamado Brasil Cigano: I Semana Nacional dos 

Povos Ciganos, que aconteceu na Granja do Torto em Brasília DF. Após tantos 

séculos de luta e de discriminação que os ciganos sofreram e sofrem no Brasil 

este evento o Brasil cigano, foi o primeiro evento como elucida Oliveira, que 

concedeu voz aos ciganos, na luta por direitos e políticas públicas. (OLIVEIRA, 

2013, p.41). 

Durante o evento foi lançado um guia de políticas públicas para povos 

ciganos, o documento aborda informações aos ciganos sobre como participar 

de programas sociais relativos aos direitos humanos, bem como a aquisição de 

documentos de registro civil, programas de saúde e moradias, e eventos de 

valorização da cultura cigana. (OLIVEIRA, 2013, p.41). 

A busca dos ciganos por seus direitos é legitima e a sua garantia vem 
com um atraso de mais de 400 anos. A inclusão social destes povos 
sem que sejam assimilados pela cultura gadjès é possível, desde que 
sejam respeitadas as suas peculiaridades. Para tanto é preciso 
reconhecer que existem peculiaridades e que por conta delas, este 
povo precisa de uma garantia maior de que o Estado estará presente 
para assegurar-lhes acesso ao que os povos não ciganos possuem 
no dia a dia. Há de se retirar a venda que relega estes povos a certa 
invisibilidade social e ainda mais notar nos trajetos de nossa história a 
importância da participação deste povo para a construção histórico-
cultural deste país. (OLIVEIRA, 2013, p.51). 
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As políticas públicas que abrangem os ciganos ainda são muito poucas. 

Podemos dizer que a resolução voltada para crianças em situação de 

itinerância é a única que inclui os ciganos, todavia, muitas outras políticas não 

tratam das especificidades dos ciganos. Estas são feitas para a sociedade 

majoritária, e incluem os ciganos, mas em sua totalidade foram redigidas por 

pessoas que desconhecem a realidade dos ciganos, tanto sedentários quanto 

os nômades, em seus acampamentos. Se faz importante a criação de uma 

legislação voltada para este povo e suas singularidades. (OLIVEIRA, 2013, 

p.55). 

 

2.3 NO CAMINHO DOS CAMINHANTES: OS PERCURSOS DA PESQUISA 

 
Pesquisar sobre a educação e o povo cigano, sempre se torna uma 

tarefa difícil e desafiadora primeiro pela escassez de bibliografia no Brasil, 

segundo porque as cidades em sua maioria não possuem registros; seja da 

quantidade de acampamentos presente em seus territórios ou quantos 

acampamentos já passaram por aquele município.  

A técnica Snowbal contribui para uma melhor fruição da pesquisa, 

através da conversa informal sempre são indicados novos interlocutores que 

encaminham outros para o trabalho, portanto, após recolher um bom número 

de trabalhos que ajudaram na minha pesquisa bibliográfica, chegava a etapa 

que considerava a mais difícil: encontrar acampamentos ciganos no interior do 

Estado do Rio de Janeiro.  

Primeiramente busquei informações na internet sobre possíveis notícias 

ou localização desses acampamentos. O fato foi que nada encontrei. Nenhuma 

informação que pudesse me ajudar. Entretanto, foi dentro da própria 

Universidade, nas conversas alegres e sempre muito  bem  humoradas que se 

desenrolavam   na cantina da mesma, onde fui informado por amigos que no 

distrito de Frecheiras, pertencente ao município de Cambuci, no interior do 

Estado do Rio de Janeiro, próximo ao município de Santo Antônio de Pádua, 

havia se estabelecido um acampamento cigano, e que segundo amigos estava 

há um certo tempo naquela localidade, e eram conhecidos por grande parte da 

população das redondezas e que não seria difícil de encontrá-los, pois todos se 

relacionavam muito bem com eles. 
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 Após conversar com a minha orientadora, decidimos como seria feita a 

pesquisa, com trabalho de campo e utilizando entrevistas e observações. Me 

pus a caminho do encontro, com meus interlocutores da pesquisa: os ciganos. 

 Imediatamente inúmeras dúvidas me vieram a mente sobre como seria 

difícil minha entrada em campo, como adentrar um acampamento que não 

possui fronteiras? Como marcar entrevistas ou visitas sendo a rotina deles tão 

diferente da nossa? Como chegar a uma tenda que não tem porta? Como 

chamá-los?  Como me identificar? Foram grandes obstáculos que a todo o 

momento rodeavam minha mente, me levando a profundas noites em claro 

pensando, e arquitetando minha chegada até o acampamento.  

Não posso também deixar de mencionar que também o medo tomou 

conta de mim, pois tudo era novo, tinha medo de como seria recebido, se eles 

aceitariam minha pesquisa, se concederiam as entrevistas e se falariam sobre 

a relação deles com as escolas. Em meio aos meus medos me encorajei e 

decidi em uma tarde de sol me dirigir a localidade indicada, pois considero essa 

pesquisa de extrema importância para que a realidade cigana seja cada vez 

mais investigada e conhecida de todos. 

Nas inúmeras reflexões que fiz sobre a chegada em campo realizei 

como estratégia um trabalho inverso, como o fim da pesquisa era a escola, 

iniciei minha pesquisa pela mesma, porque o importante era se aquela escola 

possuía alguma criança cigana matriculada, caso contrário minha pesquisa não 

poderia ser realizada nela, pois o meu recorte era a situação educacional 

dessas comunidades ciganas.  

 

2.4 O DISTRITO DE FRECHEIRAS. 

 
Numa tarde embarquei em um ônibus da empresa Brasil que faz 

conexão com o município vizinho de Aperibé desci no ponto e fui à casa de um 

amigo que conhecia bem o distrito de Frecheiras, atravessamos então a pé 

uma ponte que interligava as duas localidades. 

Chegando a escola de Frecheiras, fui muito bem recebido pelos 

funcionários; se tratava de uma unidade educacional muito bem estruturada e 

que apesar de se localizar em um distrito possuía muitos recursos estruturais. 

Fui encaminhado a sala da diretoria  onde relatando o conteúdo da pesquisa e 



 41 

meu desejo de realizá-la naquela instituição, muito agradou a direção. Porém 

para minha tristeza e porque não diria um certo desespero, fui informado pela 

diretora que o acampamento estava para ir embora e que outras crianças já 

tinham ido, e as poucas que restavam já estavam sendo preparadas as 

transferências escolares, porque os planos dos ciganos eram de levantar 

acampamento no final de semana, ou seja muito próximo aqueles dias. 

Agradeci prontamente a diretora, que me mostrou a localização do 

acampamento e decidi ir até o local, para confirmar ou não, esta afirmação. 

Confesso que dentro de mim desejava que não fosse verdade, e queria 

acreditar que eles ficariam ainda por mais um tempo naquele local. 

 

2.5 O ACAMPAMENTO DE FRECHEIRAS. 

 

Por se tratar de um distrito pequeno, fui a pé até o acampamento na 

companhia de dois amigos que logo se despediram pois foram até a beira do 

rio para pescar e me aguardavam assim que terminasse a visita ao 

acampamento para juntos regressarmos ao município de Aperibé. 

Chegando ao acampamento me deparei com um cigano que estava 

consertando um carro. Se tratava de um homem diria de mais ou menos uns 

quarenta anos. Me identifiquei contei sobre a pesquisa,  sobre a Universidade e 

ele prontamente me indicou a barraca dos ciganos mais velhos, para que eu 

conversasse com eles, me garantiu que poderia entrar sem problemas e que a 

barraca deles era a última no terreno onde estava fixado o acampamento. 

Ao entrar constatei o que a diretora havia me dito realmente outras 

famílias já haviam ido embora devido as marcas no solo  deixadas pela retirada 

das barracas. Adentrei o acampamento e destaco aqui a minha observação 

pois frequentemente muitas pessoas sempre se referem aos ciganos como um 

povo muito rico.Acho que essa informação é a que povoa o imaginário da 

maioria das pessoas ainda mais uma imagem reforçada pela mídia e por 

novelas sejam brasileiras, como Explode Coração de Glória Perez,exibida pela 

Rede Globo em 1995, ou por outras produções realizadas em outras emissoras 

espalhadas pelo mundo. 

O fato marcante é que neste acampamento não observei nada de rico 

nem ostentador. Se tratava de um acampamento de mais ou menos umas três 
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barracas, montadas sobre o solo sem nenhuma cobertura de cimento, cercada 

por diversas criações de patos, galinhas e cachorros que me acompanhavam 

ate a chegada da barraca indicada. Adentrando a barraca me deparei com um 

casal de ciganos o homem e a mulher ambos regulavam a idade, estavam na 

casa dos setenta anos pude contemplar que se tratava de pessoas de uma 

grande receptividade prontamente me convidaram a sentar na cama com eles 

e se propuseram a conversar, era uma tenda com poucos objetos apenas uma 

cama de casal um fogão e algumas panelas, não observei nenhuma existência 

de mesa ou cadeiras. 

Identifiquei-me e expliquei sobre a pesquisa o que notei foi uma grande 

surpresa deles ao ver que eu estava interessado em pesquisar sobre eles, isso 

despertou um contentamento que pude notar nas suas fisionomias. Em seguida 

a cigana me fez uma pergunta, quando falei sobre a pesquisa e que se 

destinava como um trabalho de conclusão de curso da Universidade Federal 

Fluminense. Ela me perguntou: Mas meu filho o que é uma Universidade? 

Afirmo com toda certeza que essa pergunta me atravessou como uma espada 

e me provocou inúmeras indagações interiores sobre o quanto ainda hoje o 

espaço acadêmico está distante das minorias da nossa sociedade. 

Durante a conversa os ciganos me relataram um pouco sobre suas 

vidas, me disseram que já haviam cruzado grande parte do Brasil, e que 

estavam naquela região a um certo tempo, mas que devido as dificuldades nas 

atividades comerciais e com as dificuldades para as mulheres em exercer a 

leitura das mãos, eram obrigados a levantar o acampamento e partir. 

Quando perguntei sobre a escola, teceram muitos elogios ás 

professoras. A cigana me relatou que as crianças não haviam recebido até 

então, nenhuma ajuda do Programa Federal Bolsa Família e que ainda 

aguardavam alguma resposta. Quando perguntei a ela se eles recebiam 

alguma ajuda do governo ou de alguma instituição ligada ao poder público a 

resposta da cigana foi rápida imediata e certeira conseguindo me quebrantar e 

promovendo em mim uma intensa e forte reflexão, ela me devolveu uma 

pergunta: E você acha meu filho que o governo sabe que a gente existe? O 

governo não sabe que a gente existe. 
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Ao final os ciganos me confirmaram o que eu havia ouvido da diretora; 

seu acampamento estava mesmo de partida, mas eles me deram algumas 

indicações de cidades e bairros onde poderia localizar outros ciganos. 

Fui muito bem recebido e agradeci imensamente ao casal de ciganos, 

em seguida uma outra cigana me levou até a sua barraca para conhecer o altar  

dedicado a santa Sara Kali9, a santa cigana, que era reverenciada por todos os 

ciganos daquele acampamento. Adentrei sua tenda, esta mais mobiliada com 

TV, cama, muitas panelas e alguns móveis, no sofá sua filha estava tomando o 

lanche da tarde.  

Em seguida fui até o altar cercado de flores, frutas e pedidos tão bem 

ornamentado pela cigana, e cuja imagem da santa estava envolvida em lindos 

sete mantos coloridos, o que a cigana me explicou que era uma reza que eles 

faziam ali. Após me despedir de todos, e de receber deles todas as indicações 

de onde encontrar outros ciganos, tive a certeza de que ali deixava grandes 

seres humanos que apesar de tantos problemas e dificuldades, aqueles 

ciganos caminhavam em fé.  

 

2.6 UMA NOVA JORNADA. 

 
Ao sair daquele acampamento gostei muito de tudo o que havia 

encontrado, porém agora se iniciava uma nova jornada, era a hora de 

encontrar outros ciganos para minha pesquisa, pois o acampamento anterior 

estava de mudança para outra localidade. Um acampamento se vai e outros se 

achegam nas mais diversas localidades e territórios, assim é o movimento de 

idas e vindas de muitos ciganos nômades, que assim como a vida passam e 

deixam em cada um de nós suas marcas, seu conhecimento, sua impressão. 

                                                           

9 A iconografia cristã representa a figura de Sara, a serva, de origem Núbia, que teria 

acompanhado as três Marias: Jacobina, Salomé e Madalena, e, junto com José de Arimatéia, 

fugido da Palestina numa pequena barca, transportando o Santo Graal - o cálice sagrado – que 

seria levado por elas para um mosteiro da antiga Bretanha. Diz o mito que a barca teria perdido 

o rumo durante o trajeto e atracado.no porto de Camargue, às margens do Mediterrâneo, que 

por sua vez ficou conhecido como "Saintes Maries de La Mer", transformando-se, desde então, 

em um local de grande concentração e peregrinação do povo cigano. Santa Sara é 

comemorada e reverenciada todos os anos, nos dias 24 e 25 de maio, através de longas noites 

de vigília e oração, pelos ciganos espalhados no mundo inteiro. (HILKNER, 2008, p.111). 
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A busca por outros acampamentos não foi fácil, e ser comunicativo em 

um trabalho como esse, se torna fundamental, foi então que em uma certa 

tarde estava atravessando a ponte de minha cidade natal, quando um homem 

acompanhado de outro me ofereceu para comprar um celular, de imediato 

manifestei meu desinteresse pelo aparelho, mas ao vê-los, conversando entre 

si, percebi que falavam o idioma romani, comum entre os ciganos. E que eu 

conhecia a pronúncia devido a vídeos que havia assistido no youtube de 

ciganos falando seu idioma. Me aproximei e perguntei se eram ciganos, eles 

disseram que sim e me forneceram nomes de cidades e lugares onde com 

certeza eu encontraria acampamentos. 

Seguindo a indicação dada por eles, me desloquei a mais um 

acampamento situado no distrito de Raposo pertencente ao município de 

Itaperuna, também localizada no interior do Estado do Rio de Janeiro. 

 Realizando o mesmo processo de aproximação que realizei no outro 

acampamento, fui até a escola onde fui bem recebido por todos, mas a diretora 

me informou que apenas uma criança cigana estudava na escola e que o 

acampamento havia diminuído, e muitas outras crianças  já haviam seguido as 

estradas com suas  famílias, ela me indicou a localização do acampamento e 

se prontificou em me ajudar na pesquisa em outro dia, pois estava ocupada 

devida as obras de mudança da escola de um prédio para outra nova sede . 

Agradeci e lhe disse que alguns dias retornava à escola. 

Interessante, que diferente do outro acampamento este não estava 

situado afastado da cidade e sim em meio as casas e ao comércio local. 

Chegando no distrito perguntei aos moradores pelos ciganos e fui indicado 

onde eles estavam acampados. Destaco a grande diferença social que 

constatei nessa visita, o bairro era formado por uma alameda asfaltada e de 

todos lados haviam casas de porte médio e casas muito bonitas e de frente um 

luxuoso hotel que tomava quase um quarteirão inteiro.Caminhando e me 

aproximando do acampamento as moradias iam ficando mais simples e o 

bairro já não possuía a mesma estrutura do início, ou seja aos ciganos 

reservaram um espaço sem muitas condições, com certeza eles mesmos que 

devem ter arrumado água e luz para suas tendas. 

Chegando ao acampamento observei que este era formado apenas por 

duas barracas sendo as duas interligadas entre si e como registrei no outro 
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acampamento não possuíam nenhum luxo sequer, a não ser um grande 

aparelho de som e cortinas de cetim bem coloridas e muitos animais como 

galinhas e cachorros. Fui recebido por duas ciganas uma mais jovem e outra 

de meia idade que me pareciam ser sogra e nora me identifiquei e elas não se 

negaram em me conceder entrevistas, mas naquele acampamento só haviam 

duas crianças ambas do sexo masculino sendo uma de colo e somente uma 

matriculada. Conversei com elas e marquei uma possível volta quando fosse 

realizar a pesquisa na escola. Confesso que fiquei desapontado porque uma 

criança apenas e um pequeno acampamento não me dariam uma visão mais 

ampla da situação educacional dos ciganos, mas não podia me deixar abater e 

foi assim que iniciei pela terceira vez mais uma procura por outros 

acampamentos de ciganos. 

 

2.7 A PROCURA 

 
A desistência pelo tema, não nego, por muitas vezes passava pelo meu 

pensamento, devida a procura incansável pelos ciganos, e depois de duas 

buscas com resultados de insucesso para realização das entrevistas, mas que 

muito contribuíram para o meu olhar sobre diferentes realidades de outros 

acampamentos, decidi que agora ia encontrá-los e realizar as entrevistas e as 

visitas de qualquer jeito, pois o tempo ia passando e cada vez que me sentia 

tentado a abandonar o tema, me vinha a memória os acampamentos por onde 

passei e as pessoas que conheci, me lembrava lá do início daquele casal idoso 

de ciganos, cuja voz jamais foi ouvida pela sociedade e cujas reivindicações 

nunca atravessaram os grandes muros das Universidades, movido por tudo  

isso vi que era impossível mudar o tema e a direção, pois já estava impregnado 

pela minha pesquisa e por seus interlocutores. 

Um dia fui informado por um amigo, que viajava pelas estradas do 

interior do Rio de Janeiro, que haviam ciganos acampados próximos a estradas 

que interligavam pequenos distritos da cidade de Campos dos Goytacazes. 

Tendo a oportunidade de viajar com um amigo, me estabeleci no distrito de 

Santo Eduardo e conversando com moradores e alguns comerciantes falei 

sobre minha pesquisa e intenções, todos se demonstraram muito solícitos ao 

me trazerem informações sobre os ciganos. 
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2.8 FRASES QUE OUVI SOBRE OS CIGANOS 

 
Notei que muitas frases que ouvi ao longo de algumas pessoas eram 

baseadas em informações que geralmente escutamos a respeito dos ciganos, 

informações produzidas em sua maioria pelo senso comum e que 

perpassavam de um para o outro.  

Destaco agora alguns pontos dos relatos que ouvi: “Os ciganos de lá são 

muito ricos”, “Possuem muitos carros e estão comprando quase a cidade 

inteira”, “É praticamente um monopólio que estão realizando nessa localidade”. 

Sobre essas indagações digo que isto não muito me surpreendeu, a imagem 

do cigano homem geralmente aventureiro e rico é o discurso que mais escuto. 

Quando falo da minha pesquisa todos imaginam os ciganos mulheres e 

homens em vestes de luxo e rodeados de ouro, fato este que não altera em 

nada o sentido da pesquisa, mas foi um dos comentários que ouvi que mereço 

registrar e tecer esclarecimentos, ouvi de uma senhora no caminho quando 

indagava sobre a localização do acampamento dos ciganos: “cigano é assim 

você vai até lá e esconde bem os pertences porque gostam de roubar.”. 

Frans Monnen, em seu livro Anticiganismo no Brasil e na Europa, (3ª 

edição, 2011) explica que a imagem do cigano ladrão os acompanha desde 

que chegaram a Europa mais precisamente no século XV. Ele destaca que 

nem tudo era invenção da época, e que alguns ciganos, que realizavam furtos 

eram apenas para sua sobrevivência e geralmente de coisas pequenas que se 

podiam carregar e que precisavam, cuja necessidade se fazia urgente naquele 

momento. Aliás segundo o referido autor, a noção de propriedade privada é 

muito diferente da visão dos não ciganos. Ele destaca que em muitos casos de 

crimes que segundo algumas fontes foram praticados por ciganos, jamais 

houveram comprovação destes crimes. 

Rodrigo Corrêa Teixeira (2008, p. 74), na obra: “História dos Ciganos no 

Brasil”, afirma que está fama de ladrões que sempre recaiu sobre os ciganos 

ainda auxiliava muitos ladrões que se aproveitavam disso para realizarem seus 

crimes. O fato que gostaria de esclarecer que nem todos os ciganos roubam, 

que não precisamos ter medo de se aproximar deles, que é preciso rever o 
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nosso olhar sobre o outro, sobre aquele que julgamos ser diferente seja por 

sua cultura ou costumes e nos despirmos do pré-conceito tão estabelecido em 

nosso meio. 

 

2.9 O ENCONTRO 

 
Partindo desses relatos que ouvi das pessoas que encontrei, consegui 

abrigo junto a uma instituição religiosa, uma vez que estava na companhia de 

um amigo que exercia o ministério de pregador em grupos de oração católicos 

e como se tratava de distritos não existiam hotéis nem pousadas nesses 

lugares, dessa forma fomos acolhidos na capela de Santo Eduardo. Onde uma 

das frequentadoras demonstrou surpresa e interesse em saber mais sobre os 

ciganos, isso me levou a perceber o quanto a vida dessa etnia desperta em 

muitos o interesse em entender seus costumes e modo de vida. 

Logo pela manhã do dia seguinte, me aprontei e preparei todo o material 

para a pesquisa. Estava ansioso e queria finalmente confirmar se encontraria 

os acampamentos ou não, visto que fortemente muitos me acalmavam dizendo 

até de forma engraçada que eu os acharia porque lá era terra de ciganos. 

Entrei em um ônibus, e em trinta minutos me deixou no distrito de Santa 

Maria de Campos. Como uma técnica que anteriormente desenvolvi na 

pesquisa, fui até a escola e procurarei saber sobre os alunos ciganos e aonde 

ficava o seu acampamento. 

Na escola conversando com a diretora me apresentei e falei sobre a 

pesquisa, no entanto ela me informou que não haviam crianças ciganas 

naquela instituição e sim em outra que ficava mais perto do acampamento, e 

era um pouco longe de onde me encontrava, mais precisamente, na localidade 

de Espírito Santinho. Mas as coisas foram se encaminhando e uma professora 

que participou da minha conversa, num ato de total atenção e generosidade, 

me ofereceu uma carona até a outra escola.  

No caminho de densas matas e uma bonita paisagem, composta por 

algumas casas a professora me surpreendeu ao me mostrar que não se tratava 

apenas de um acampamento e sim de três. O que me causou surpresa e 

confirmou o que tinha ouvido dos moradores que era uma terra povoada por 

muitos acampamentos ciganos. 
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Cheguei a escola e fui logo conversar com a responsável pela mesma, a 

diretora, como em todas as outras instituições se mostrou muito interessada 

pela pesquisa pelo seu semblante e na conversa que tivemos. Ela me disse 

que este assunto precisa ser abordado na questão educacional. A escola que 

ela dirigia possuía então três alunos ciganos em diferentes segmentos do 

ensino fundamental. 

A diretora estava ocupada, em uma reunião com os funcionários então 

marquei minha visita formal e as entrevistas para o dia seguinte. Enquanto ela 

me acompanhava ao portão da escola, aconteceu um fato que diria de uma 

extrema providência. Um pai cigano de uma das crianças, chegou ao portão 

procurando seu filho, que já havia saído da escola, foi então que um dos 

funcionários pediu a ele que me desse uma carona até o acampamento, 

porque apesar da escola ser a mais próxima do acampamento, era um 

caminho longo para se fazer a pé. O cigano logo se mostrou satisfeito em 

poder me dar a referida carona. 

Entrei no carro e logo me apresentei, e ele também. Aqui neste trabalho 

como garantia que sua identidade seja preservada vamos chamá-lo de cigano 

L. Um cigano de estatura média, muito simpático e comunicativo. Que com 

certeza devia ter entre os seus 30 a 40 anos. Trajava calça jeans, blusa clara e 

um par de botas e como uma característica comum nos outros ciganos que 

encontrei, possuía um largo sorriso formado por dentes de ouro em toda a 

parte superior da arcada dentária. 

No caminho, dentro do carro fomos conversando, e fui explicando sobre 

o meu trabalho, diferente do primeiro acampamento que visitei este cigano 

poderia não conhecer em sua totalidade o que era uma Universidade, mas já 

tinha pelo menos ouvido falar, o fato é que ele não me perguntou o que era, e 

do que se tratava uma Universidade. 

Ele foi me contando coisas sobre o acampamento, e o motivo pelo qual 

haviam se estabelecido naquela localidade, que muitos eram os desafios, mas 

a proximidade com uma cidade grande facilitava a barganha e a atividade das 

mulheres de fazer a leitura das mãos. Ele me disse também que por estarem 

mais ou menos há uns três anos naquela localidade eram conhecidos do povo, 

que muitas vezes recorria ao acampamento na intenção de barganhar com 



 49 

eles. E eram reconhecidos pelos moradores de outras cidades vizinhas nas 

suas andanças pela rua. 

No próximo capítulo vou abordar minha chegada no acampamento, as 

falas das entrevistas com os ciganos e a escola, e as observações realizadas 

nessa pesquisa bem como a inclusão na escola e a discussão entre 

particularismo e universalismo. 
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3 UMA TENDA, PAPEL E CANETA: A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS 
CIGANAS. 

 
Roupas coloridas, tendas alegres e olhares atentos ao destino 

alheio. A maneira como o povo cigano se relaciona com a 

história brasileira o coloca na condição de agente e vítima das 

impressões que governantes, policiais e toda a sociedade 

criam sobre homens que tinham suas vidas alteradas pelo 

deslumbramento que causavam. [...] Dos debates acadêmicos 

às conversas informais, os ciganos são retratados a partir de 

sentimentos que oscilam entre o fascínio que suas tradições 

exercem e os temores alimentados por estigmas e superstições 

atrelados ao seu estilo livre. [...] Perseguidos ou incorporados à 

nossa hierarquia social, os ciganos são mais do que leitores do 

futuro, podendo ser considerados também escritores do nosso 

passado.[...].  

(Biblioteca Nacional, 2006, apud OLIVEIRA, 2013, p.13). 

 

Como proposta para este terceiro capítulo, pretendo observar e narrar 

minha visita ao acampamento e a escola pesquisada e traçar um intenso e 

forte diálogo entre as entrevistas que realizei com os ciganos e a escola, numa 

perspectiva do olhar dos docentes sobre as crianças ciganas e dos ciganos 

sobre a escola. 

Em todo este percurso as reflexões teóricas e minhas observações irão 

permear as linhas desde trabalho, numa busca incessante de compreensão, 

conhecimento e entendimento acerca da educação de crianças ciganas, e as 

contradições entre universalismo e particularismo. 

 

3.1 O TRABALHO DE CAMPO NAS TERRAS DOS GOYTACAZES. 

 
Chegando ao acampamento, percebi que se tratava de uma grande 

comunidade de ciganos, formada por dez barracas, onde todos que nelas 

residiam segundo o entrevistado, eram membros da mesma família. O cigano L 

me informou que eles haviam comprado aquele terreno e notei que algumas 

famílias já estavam construindo casas de alvenaria, com certeza no intuito de 

se estabelecer ali. As outras famílias, no entanto, ainda moravam em barracas. 

Segundo o cigano L as barracas são construídas por eles e as casas de 

alvenaria são construídas por pedreiros sob a inspeção e com a ajuda dos 

ciganos. As barracas são todas feitas de madeira e com a cobertura de lonas, 
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em seu interior são constituídas de camas, mesa, fogões, algumas com fogão a 

gás outras com fogareiros a lenha onde percebi que alguma comida era 

preparada. 

 As barracas são armadas sobre o chão de terra, somente uma 

apresentava o chão calçado de cimento o que foi relatado pelo cigano L, como 

um desejo de todos, para ajeitar as suas moradias. 

A presença das ciganas também foi notada, trajavam longos vestidos 

coloridos, tinham cabelos longos, usavam adornos como brincos e pulseiras 

estavam a sua maioria realizando tarefas domésticas, lavando louças, 

cozinhando ou cuidando dos filhos. 

Todas as tendas eram decoradas em sua maioria com cortinas de cetim, 

das cores mais variadas e vibrantes como; rosa, vermelho, verde, azul. 

Possuíam grandes aparelhagens de som. Na barraca mais afastada notei a 

presença de uma cigana mais velha sentada, conversando, com seus filhos 

homens, uns deitados e outros sentados. 

Havia no acampamento crianças brincando, em toda a extensão do 

terreno, se tratavam naquele momento de duas meninas ciganas, que 

passeavam com suas motinhas infantis ambas motos elétricas, sempre 

sorridentes, brincavam próximas as barracas de um lado para o outro, notei 

que as crianças ao contrário dos adultos não se intimidavam com a minha 

presença e continuavam a realizar suas brincadeiras ou assistindo televisão. 

O cigano L é chefe de uma das barracas, pegou umas cadeiras e se 

prontificou a responder as perguntas da entrevista. Desde o início deixei claro 

que se tratava de um trabalho onde sua identidade bem como a do seu grupo, 

e da escola não seriam revelados, o que veio de encontro com a vontade do 

entrevistado. 

Realizei a entrevista e logo depois fui conhecendo o restante do 

acampamento, do lado direito o cigano L me mostrou uma grande barraca de 

metal forrada com telhas onde abrigava vários tipos de carros e dois 

caminhões que segundo ele foram conseguidos com a barganha10 e já 

                                                           

10 Segundo o dicionário barganha é Permuta recíproca de coisas entre os seus respectivos 
proprietários; troca.(https://www.dicio.com.br/barganha/) acessado em 16 de dezembro de 
2016. 

https://www.dicio.com.br/barganha/
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estavam esperando para serem barganhados com outras pessoas. Talvez pela 

presença de tantos carros é que a maioria dos moradores das redondezas os 

considerem como ciganos ricos. 

O cigano relatou que seu acampamento não tinha nenhuma ajuda 

sequer do poder público e que todo o terreno foi comprado por eles, que 

fizeram ligações de água e luz. Me mostrou todo orgulhoso na construção de 

uma casa de um dos ciganos, os indícios da construção de uma rede de 

esgoto. 

As casas de alvenaria que estavam sendo construídas pelos ciganos, 

possuíam a mesma subdivisão das tendas, eram formadas por um único e 

grande cômodo e pelo banheiro, pela minha observação aquele grande 

cômodo deve abranger todas as dependências de uma casa comum; como 

sala, quartos e cozinha e na frente alguns construíam pequenas varandas 

O cigano L me apresentou seu filho I de 8 anos que está matriculado na 

escola que visitei, se tratava de um menino muito simpático, que destaco que 

se utilizava de expressões comuns a um homem mais adulto, parecia conhecer 

as coisas, dinheiro e valores o que muitas vezes passa por despercebido pela 

maioria das crianças. O menino me pediu para que tirasse uma foto dele 

próximo ao carro do pai, e em seguida perguntou meu nome, e o seu 

significado, fiquei surpreso com a pergunta e mesmo sem saber o significado 

relatei que possuía o nome igual ao do meu pai. 

Perguntei se ele estava prometido em casamento, já que fui informado 

pelos moradores vizinhos e pelo povo da igreja local, que meses atrás havia se 

realizado um casamento cigano em um dos acampamentos daquela localidade, 

visto que os noivos eram muitos novos segundo relatos ela tinha 14 anos e o 

menino um pouco mais velho sendo isto um costume entre algumas 

comunidades ciganas. 

O menino disse que ainda não quer casar e seu pai me falou que hoje 

em dia eles escolhem quando querem se casar e que naquele acampamento 

não havia uma “pressão” para isto. 

 Nas barracas que visitei os ciganos se mostravam muito receptivos, 

mas também desconfiados, o que é comum quando alguém desconhecido, de 

outro lugar e outra cultura adentra o nosso mundo e a nossa realidade. 
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Me despedi do cigano L, agradecendo sua boa vontade e generosidade 

em ceder a entrevista e os esclarecimentos. Ao sair do acampamento ele disse 

em romani alguma coisa a outra cigana, cujo significado não consegui 

compreender. 

Um fator importante ao pesquisar os ciganos e compreender como se dá 

a educação das crianças ciganas nos acampamentos, esta análise irei refletir A 

partir de reflexões de autores que pesquisam os ciganos. 

 

3.2 A EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS CIGANAS NO ÂMBITO DOS 
ACAMPAMENTOS 

 

Provenientes de uma cultura ágrafa11, os ciganos transmitem seu 

conhecimento através da oralidade. No convívio em família, as crianças são 

educadas pelos familiares que lhes ensinam os modos de vida e de 

sobrevivência do seu povo. (MARTINS, 2011, p.110). 

Para Martins (2011, p.110), destaca o quanto a família é importante na 

educação das crianças sendo a família nas palavras da autora, quem educa, 

realiza transmissão de valores, sugerindo a organização de papéis ocupados 

no núcleo familiar e nas funções desempenhadas por todos. 

No grupo étnico cigano, o sistema de responsabilidade pela educação 
das crianças nas comunidades fica claro à medida que “para os 
ciganos de uma maneira geral, a idéia de se educar é a de se 
preparar para a vida. E, para eles, não há melhor educador do que a 
família” (PEREIRA, 2009, p.60 apud MARTINS, 2011, p.110). 
 

Dentro desta lógica, o papel de educar é encarado pela família de forma 

séria e responsável, percebemos o quanto de experiência e conhecimento as 

crianças ciganas recebem em seus lares, visto que apesar de existirem vários 

grupos ciganos com culturas diferentes em alguns pontos esses grupos se 

assemelham. “São muitos os modos de vida que caracterizam a etnia cigana, 

dentre eles o nascimento, casamento e morte, a religião, a valorização da 

língua, o nomadismo, as leis ciganas (Tribunal Cigano), a família e a dança. 

Modos de vida que se ancoram na filiação étnica, estruturada em torno de um 

quadro de valores comum, peculiar, estruturador de suas vivências e 

                                                           
11 Uma cultura ágrafa, é uma cultura que não possui registros escrito isso também se aplica a 
língua falada pelos ciganos. (TEIXEIRA, 2008, p.3). 
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relativamente diferente do que prevalece na sociedade majoritária.”. 

(MARTINS, 2011, p.111). 

Segundo Borges (2010), pelo fato dos ciganos lançarem mãos de uma 

cultura ágrafa e pelo conhecimento ser passado entre as gerações através da 

oralidade na família:  

ao contrário da instituição escolar, em que o saber assenta 
fundamentalmente na transmissão escrita. Esta é uma das razões por 
que a criança Cigana é muitas vezes considerada inadaptada e 
oferece resistências, no contexto de escolarização, à aprendizagem 
autoritária de um saber transmitido por uma pessoa estranha a 
familia”. (BORGES, 2010, p.29-30 apud COSTA, 2001, p. 40). 
 

O mundo dos adultos é predominante no convívio das crianças, nesse 

âmbito elas participam da vida nos acampamentos, das conversas e da 

socialização ali existente, como seu instrutor e chefe, a criança cigana tem no 

pai o papel de autoridade sobre si, visto que como afirma Costa (2001, p.43 

apud Borges, 2010, p.30) seja tão difícil para elas conceberem outra forma de 

autoridade que não provenha do seu núcleo familiar. 

Observando esse universo nos acampamentos ciganos, percebemos 

como afirma Castro, que diferente da sociedade Gadjé onde a idade marca o 

início de novas experiências e modos de vida na comunidade cigana essa 

mudança é caracterizada por eventos, tais como: o “casamento, a estrutura 

familiar, e o nascimento das novas gerações, respeito adquirido que identificam 

os momentos da vida”. (CASTRO, 2011, p.117). 

No desenrolar da vida da criança a mãe desempenha um papel 

importante na educação dos filhos, a ela cabe a responsabilidade de educar e 

acompanhá-los. Enquanto ao pai segue a responsabilidade pelo sustento 

familiar. (CASTRO, 2011, p.116). 

Dentro dessa investigação, que abordei de como as crianças se 

socializam nos acampamentos ciganos, inicio a análise das entrevistas que 

realizei junto aos ciganos e a escola. 

 

3.3 DIÁLOGOS NA TENDA: O QUE DIZEM OS CIGANOS 
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Segundo o entrevistado, o cigano L, O seu grupo de ciganos, são 

pertencentes a etnia Calon12. 

“A descendência nossa vem tudo do Chile. Chilenos que vieram do 
Chile. Nós já passamos por vários lugares...São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte. Nesses lugares assim, nóis já passemos já. 
Espírito Santo.”. (Cigano L). 
 

Segundo o cigano L as atividades e funções são divididas dentro do 

acampamento, numa lógica da divisão de tarefas por gênero.  

“Nóis mexe mais com troca de carro, os homens, com o comércio. As 
mulheres um cado joga carta, um cado lê a mão.”. (cigano L). 
 

Perguntado se as crianças possuem alguma ocupação o entrevistado 

respondeu: 

“Tem não. Tem não...nenhuma não. As crianças não. Só depois que 
chega pro lado de 13, 14 anos. Aí já vai tendo uma ocupação já 
também. Um cado casa novo, um cado não casa.”. (Cigano L). 
 

De acordo com Castro (2011, p.115), na estrutura cultural e familiar dos 

ciganos os papéis são bem definidos, segundo a autora, aos homens cabe o 

papel de provedores do lar, ou seja, são os responsáveis por todos os assuntos 

relativos as finanças, a preservação da ordem familiar, a determinação de 

regras nos acampamentos, administração do mesmo e o controle das 

mulheres. Quanto às mulheres, a autora destaca que a elas cabe os trabalhos 

domésticos, a educação dos filhos e a submissão ao marido. 

Perguntei ao cigano o porquê da escolha de acampar no interior do 

Estado do Rio de Janeiro e segundo ele na sua explanação, é uma região mais 

calma para criar os filhos e menos agitada para os mais velhos. 

“É melhor. Tá tendo muito velho no meio da companhia nossa agora 
já, e os velhos tá cansado de sofrer já. Para atrás, eles andavam de 

                                                           
12 Identificados pejorativamente como os “ciganos brasileiros”, sendo normalmente evitados 
por seus “irmãos”. No sudeste do Brasil são vistos frequentemente nas beiras de estrada, em 
grandes acampamentos ou “ranchos”, onde estendem suas tendas de lona, desgastadas pelo 
tempo e pelas peregrinações. Organizam-se em grandes grupos, formados por famílias 
extensas, patrilineares, e, embora muitas pessoas pensem que esses ciganos sejam nômades 
“por natureza”, assim que podem procuram um acampamento fixo e definitivo, tentando 
estabelecer uma relação de cordialidade com a população local. Dizem trabalhar com qualquer 
coisa, mas a realidade é bem diferente. Em sua grande maioria, os Calon são extremamente 
pobres e destituídos de qualquer instrução ou educação formal. Normalmente 
“desempregados” fazem biscates ou pequenos empreendimentos como conserto de 
automóveis ou compra e venda de artigos usados. ( FAZITO, 2000, p.52 apud OLIVEIRA, 
2013, p.43). 
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cavalo. Era uma vida sofrida. Aí fiquemos no interior, porque fica mais 
calmo para eles.” (cigano L). 
 

Reforçando a afirmação do entrevistado, Lopes da Costa (2001) citado 

por Gabriel (2007, p.88), evidencia o cuidado e o tratamento especial que os 

ciganos tem para com os idosos, as crianças e os doentes. 

Esse respeito aos mais velhos é destacado por vários autores que 

estudam os ciganos. Os idosos representam para esse povo a sua história e 

seu conhecimento, de forma que quando um cigano idoso morre, leva consigo 

uma parte importante da história daquele grupo. (GABRIEL, 2007, p.88). 

Durante a entrevista o cigano falou sobre a quantidade de crianças no 

acampamento. 
“Se botar junto com a casa dos outros, tem mais...tem umas dez 
crianças.”. (Cigano L). 
 

O cigano informa o quantitativo de dez crianças, porém a escola 

atualmente só possui três alunos ciganos e de diferentes acampamentos visto 

isso um dado importante para nossa reflexão a seguir quando nos deparamos 

com outro ambiente muito intrigante, a escola. 

 

3.4 A ESCOLA  

 
No dia seguinte pela manhã estive retornando a escola onde estão 

matriculados os alunos ciganos. Trata-se de uma Escola Municipal que 

atualmente estudam 100 crianças, no primeiro seguimento do ensino 

fundamental do primeiro ao quinto ano. Funcionando em dois turnos manhã e 

tarde. Realizei entrevistas com a diretora e com duas professoras de alunos 

ciganos. Foram entrevistas muito ricas de informações. 

A escola segundo a diretora recebe alunos ciganos a mais ou menos 

dois anos desde que o primeiro acampamento apareceu na região. 

A presença desses alunos face aos não ciganos, segundo a diretora 

causou estranheza no início, mas segundo a mesma foi superado com o tempo 

e com a passagem de outros alunos ciganos naquela instituição. 

“Como eu te falei, no início havia uma diferença, entendeu?! Havia 
uma barreira no início, havia nos primeiros ciganos que vieram para a 
escola, houve uma barreira mas agora devido a muita passagem de 
muitos alunos, eles já se acostumaram não tem mais essa barreira.”. 
(Diretora). 
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Esta barreira também foi identificada na professora B, que ministra suas 

aulas em uma classe de alunos onde possui uma aluna cigana. De acordo com 

ela no início a presença de uma aluna cigana na sala de aula chamou muito a 

atenção das outras crianças não ciganas, que comentavam e faziam muito 

alarde na sala de aula. 

“A comunidade aqui convive muito com os ciganos. Nós temos 3 a 4 
acampamentos na região, né?! Mas tem um pré-conceito no caso 
assim: “ela é cigana, tia!”. Como eu te falei, eu como professora 
interventora na ação educativa dela, já quebro. Eu não fiquei 
mostrando ou ressaltando a cultura cigana. Eu sim, falei que ela é 
igual a todo mundo, né?! “O sangue dela é diferente? É azul, “C”? Ou 
é vermelho quando corta?”. “Tia, é vermelho!”. “Ah tá!”. E as crianças: 
“É mesmo, né?! Ela é igual a todo mundo.”. Então eu acho que isso 
havia preconceito que trazem de comentários que ouvem aqui e ali, e 
agiam assim sem uma formação própria, um conceito deles. E 
quando eles começam a ter o conceito deles, eles adoram a 
Cassandra. Todos os coleguinhas tratam ela assim, com o maior 
carinho. Ela é mimosinha, delicada, meiga.”. (Professora B). 
 

Na fala da professora B, surgem inúmeras possibilidades e olhares 

sobre a proposta de pesquisa deste trabalho.  Num primeiro instante nos faz 

repensar o quanto o pré-conceito se faz presente no ambiente escolar, o 

quanto ser diferente, ter uma cultura diferenciada da cultura dos demais coloca 

diariamente qualquer indivíduo em situações de vulnerabilidade seja social, 

étnica e de convívio. 

As crianças não ciganas por sua vez, reproduzem comentários e 

especulações que advém do mundo adulto com certeza dentro de suas casas 

ou nos meios de socialização que convivem já devem ter ouvidos comentários 

sobre os ciganos e por isso reproduzem dentro do ambiente escolar. 

A ação do docente nessas situações deve ser de mediador dentro desse 

processo educacional, um mediador ativo mas que de forma clara e objetiva, 

esclarece e explica aos educandos sobre o modo de viver, a cultura da etnia, e 

promove esse conhecimento na sala de aula. Daí vemos o quanto é importante 

que outra cultura seja estudada e trabalhada pela escola. 

A escola tem aqui um papel relevante na promoção de valores que 
inculquem o respeito pelo outro, a solidariedade, a tolerância e a 
compreensão mútua em que as diferenças culturais sejam aceites 
como factores positivos. (ROCHA, 2006, p. 24 apud MARTINS, 2011, 
p.104). 

 

 Esse encontro é muito proveitoso, poderia classificar como um grande 

encontro de culturas, um choque cultural de dois mundos bem distintos que se 

encontram no espaço escolar, daí podemos ver o poder da escola de unir e ter 
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a possibilidade em seu interior de trabalhar realidades distintas, que se cruzam 

e se tornam tão complexas e ao mesmo tempo muito desafiadoras. (MARTINS, 

2011, p.82). 

E nessa aproximação os interlocutores agem e interagem entre si cabe a 

nós analisar e compreender seus discursos e falas sob a ótica de autores e 

pesquisadores o que iremos refletir no próximo ponto. 

 

3.5 CONVERSAS ENTRE OS INTERLOCUTORES E OS AUTORES. 

 
A professora A destacou a falta de frequência dos alunos de etnia 

cigana. Segundo ela, a presença é uma constante dificuldade, problema 

relatado pela diretora e por algumas professoras. 

“Isso sim. Tem uma falta de frequência muito grande. Esse meu aluno 
mesmo está no time de baixa frequência. E a frequência, 
infelizmente, faz ele ser retido.” (Professora A). 
 

Em outra fala, a diretora da escola assinala a falta de frequência como 

uma das formas que dificulta o aprendizado dessas crianças: 

“A dificuldade do aprendizado. Até porque eles mudam muito, e a 

frequência é baixa.”. (Diretora). 

 

Também é destacado pelos docentes que as crianças geralmente, não 

copiam os exercícios e em sua maioria retornam com eles sem fazer, e que 

alguns tem um comportamento mais distraído, sem muito se importar com o 

que está sendo ensinado em sala de aula. 

“Não faz, geralmente. Não faz, e o meu e um agravante que, 
geralmente, ele leva sem tudo estar copiado. Ele para muito, ele 
assovia, ele canta, ele ri de tudo, ele conta piada, ele conta as 
histórias. Aí, geralmente, ele não leva tudo copiado, e quando leva, o 
dever volta sem fazer. Quando é na folhinha volta sem fazer, 
geralmente.” (Professora A). 
 

Mediante ao exposto nos cabe analisar que dentre os problemas 

destacados pela escola a falta de frequência é um fator relatado e observado 

por outros pesquisadores como MARTINS (2011), BORGES (2010), SIMOES 

(2007) que realizaram suas pesquisas em diferentes comunidades ciganas. 

Então nos cabe pensar por qual motivo essas crianças não tem assiduidade a 

escola? O que as afasta quase sempre do convívio escolar?  
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As respostas para essas indagações são pertinentes e de múltiplos 

olhares. Entender a questão do modo de viver dos ciganos, e sua não 

assiduidade a escola nos permite fazer observações sobre esta realidade.  

 Um aspecto que gostaria de destacar é que como afirma Liégeois (2001 

apud Gabriel, 2007, p.86), toda a organização e o modo de viver dos ciganos 

gira ao redor da organização e da estrutura familiar, onde essas crianças 

experimentam a primeira forma de socialização dentro de seus acampamentos 

em contato com parentes e amigos o que se torna para a criança a sua visão 

inicial de mundo ou seja uma forma de interação. 

 O contraste entre a educação recebida pelos ciganos em família e a 

escola, acarreta em inúmeros obstáculos de adequação à escola, de acordo 

com este autor as crianças ciganas não estão orientadas para uma rotina 

escolar onde passam horas sentadas realizando atividades que para elas se 

tornam maçantes e sem sentido para a sua realidade. Onde tenham que 

permanecer por horas caladas. Esse comportamento jamais será encontrado 

em um acampamento cigano por parte das crianças. (ANTUNES, 2008, p.17 

apud MARTINS, 2011, p.82). 

 Observei em minha visita no acampamento, que neste espaço as 

crianças são muito livres, brincam bastante, correm, são bem falantes, ou seja, 

o contexto social delas e muito diferente da maioria das crianças na escola.  

Nos acampamentos há uma flexibilidade dos adultos com relação ao 

comportamento das crianças, sendo observado que não há repreensões por 

parte deles as crianças. (CASANOVA, 2004, p.99 apud MARTINS, 2011, p.82). 

Isso se confronta com a escola que muitas vezes quer dominar os 

corpos, docilizar suas atitudes colocá-los dentro de um padrão, formatado pela 

maioria e aceito pela sociedade vigente. 

 No que diz respeito a distração, analiso como um fato comum as 

crianças e também a nós não se deve ser levado em conta como uma 

característica típica de crianças ciganas, observando que todos nós possuímos 

momentos de distração voluntária ou involuntária.  

 A memória e a oralidade são mecanismos importantes dentro dos 

costumes ciganos e fatores presentes no seu cotidiano, de forma que seu 

conhecimento é transmitido as crianças e aos demais de uma forma prática e 
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clara que possibilita a manutenção de suas práticas culturais. (CASTRO, 2011, 

p.125)  

 Nas relações familiares e dentro dos acampamentos os pais assim 

como toda família não impõem as suas vontades de adulto, sobre as crianças 

estas são ouvidas e seus pais lhes explicam fatos com muitas doses de 

compreensão. Deste modo demarca outro fator pelo qual as crianças muitas 

vezes não obedecem a regras ou ordens na escola os mecanismos adotados 

por nossa sociedade onde a criança cada vez mais tem menos direito a fala 

não corresponde com o modo de interação que existe entre as crianças e suas 

famílias ciganas. (CASA NOVA, 2004, p.99 apud MARTINS, 2011, p.81). 

A própria rotina de vida dos ciganos também concorre na não 

assiduidade dos seus filhos, a escola, o próprio nomadismo em si, dificulta que 

as crianças possam estar na escola visto que as vezes por algum infortúnio são 

obrigados a mudar de localidade ou até mesmo de Estado. Essa mudança 

influencia na adaptação lenta destas crianças cada vez em que mudam de 

instituição escolar. As visitas de familiares, as saídas com os pais para 

efetuarem negócios, a dificuldade em cumprir horários; visto que no cotidiano 

dos acampamentos horas e horários não são dados que despertem a atenção 

dos ciganos e a não cobrança por parte da família que a criança não falte a 

aula. São pontos importantes para analisar esta conjuntura. (LIEGÓIS, 2001, 

p.104-105 apud GABRIEL, 2007, p.101). 

Aos ciganos interessa que seus filhos desenvolvam tarefas práticas, do 

que eles obterem conhecimentos, tidos por eles como abstratos, isso porque 

não agregam uma importância a sua realidade. (ENGUITA, 1999, p.49 apud 

VIEIRA, 2008, p.37). 

Outro ponto importante que merece destaque é que a criança não se vê 

dentro dos conteúdos nos currículos escolares como também nos livros 

didáticos a presença dos ciganos é completamente nula, um fator que desperta 

nessas crianças uma desmotivação ao perceber que o conteúdo e o currículo 

escolar estão cada vez mais distante da sua realidade esses aspectos são 

fatores que ampliam a nossa visão e instigam a nossa investigação sobre a 

falta de assiduidade na escola, fato este observado nas comunidades ciganas. 

Durante a pesquisa o cigano entrevistado expôs sobre a importância que 

via em matricular as crianças na escola: 
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“É melhor, que a gente não teve que nossos pais para trás não tinha. 
Mas agora as criancinhas nossas para tirar uma carteira de motorista, 
para eles é mais importante. Para eles ler agora, que a gente tá 
ficando velho.”. (cigano L). 
 

O cigano L vê com relevância o estudo das crianças principalmente no 

que concerne à leitura, como um auxílio em atividades que no futuro colaboram 

com as atividades realizadas pelo acampamento, uma delas bem enfatizada 

por ele foi a habilitação de motorista. 

Borges (2010), reflete sobre a luta que muitos ciganos que não 

conseguiram ter o acesso à educação, hoje lutam para que seus filhos 

estudem. Mas ao refletir sobre o ensino do passado e o de hoje eles percebem 

e recolhem do ensino formal pontos importantes que agreguem ao modo de 

vida deles. (2010, p.28). 

A escola para muitos ciganos contribui como um simples meio para sua 

sobrevivência no desenvolvimento de atividades que auxiliam nas suas práticas 

comerciais. Sendo assim que infrequentemente, eles chegam a cursar o Ensino 

Médio, percebido que muitos abandonam a escola durante o Ensino 

Fundamental. (SIMOES, 2007, p.83). 

Segundo o entrevistado, na infância os seus pais, bem como a sua 

geração não frequentaram a escola, mas houve casos isolados de alguns 

ciganos naquele acampamento que haviam cursado a escola regular.  

“Não. Nunca estudei não. Mas aqui tem outros ciganos que já 
estudaram..” (cigano L). 
 

Quanto a educação das crianças hoje em dia, ele esclareceu que nas 

cidades por onde passou não houve dificuldade em matricular as crianças mas 

no início as crianças se demonstravam arredias ao estar no meio de outras 

crianças que não fossem ciganas, devido ao medo. E agora por conquistarem 

outros amigos se sentiram mais a vontade para ir à escola. 

“As minhas crianças a primeira vez, eles não queriam.  Para trás eles 
tinham medo de ficar no meio dos outros, agora nessa aqui, o modo 
de já ter uns colegas que já tavam indo ele pegou e foi.” (cigano L). 
 

 Ainda é necessário muito tempo para que os ciganos vejam na 

educação de seus filhos uma promoção socioeconômica. (LOPES da COSTA, 

2001 apud GABRIEL, 2007, p.90). 

LIEGÓIS refere-se que esta divisão entre a escola e a família é vista 

com uma certa restrição pelos ciganos, por medo da escola formar seus filhos 
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e desfigurar do ponto de vista cultural. (LIEGÓIS, 2001,15 apud GABRIEL, 

2007, p.89). 

No próximo ponto vamos refletir sobre questões bem peculiares do 

encontro desses dois universos o acampamento cigano e a escola e as 

particularidades de cada espaço. 

 

3.6 A CULTURA CIGANA E A SUA APROXIMAÇÃO COM A ESCOLA.  

 
Outro aspecto importante nesse encontro das culturas, são as questões 

já refletidas sobre o gênero presente dentro da cultura de inúmeros grupos 

ciganos, chegando a ser um dos fatores que determina ou melhor desenha as 

relações sociais, econômicas e comportamentais dentro e fora dos 

acampamentos. 

Uma das professoras destaca algumas dificuldades enfrentadas por este 

choque cultural ao relatar situações de convívio entre os ciganos e as crianças 

não ciganas na escola, vejamos um de seus relatos: 

“Assim...há um bom convívio. O convívio de culturas. As crianças 
aceitam esse convívio tranquilo, mas eu observo a questão que a 
gente tinha um aluno aqui, irmão da menina que casou, que por ele já 
está assim com doze anos, ele dirige para todo lado, ele bebe, ele 
fuma, ele dirige o carro do pai dele, ele vinha para a escola de carro 
sozinho, e chegava aqui era um conflito muito grande, porque ele não 
aceita comandos, então qualquer coisa que outra criança fazia, ele 
falava que ia matar. Ele arrancava o cinto para dar coça aqui dentro 
da escola. Então, tipo assim, é bom. Convivem muito bem, mas 
quando passam para essa questão dos meninos, dá muito conflito. 
Porque os meninos ciganos, eles têm uma outra visão de vida, vivem 
de outra forma, eles fazem muitas coisas que os nossos meninos de 
10, 11 anos, 12 anos, não fazem que eles já fazem, que é o beber, o 
fumar, o dirigir. Isso afeta a obediência no ensino, porque eles não 
querem atender comandos. Comandos dados pelo professor eles 
questionam. Esse menino mesmo era um caso...respondia, brigava. 
Aí tinha que chamar a família aqui algumas vezes. A avó veio. A mãe, 
o pai. Mas o pai geralmente não entrava. O pai, geralmente, quando 
são chamados da família. Quando eu chamei a mãe, veio, entrou, 
conversou comigo. Mas o pai ficou lá do lado de fora.” (Professora A). 
 

A idade adulta começa desde muito cedo para os meninos ciganos, mais 

precisamente aos 12 anos, o cigano é considerado um adulto. Nessa idade os 

meninos são levados pelos pais a ajudarem nas atividades comerciais e nas 

viagens para efetivação de compras e trocas comerciais as meninas 

permanecem nos acampamentos junto com as mães para o aprendizado dos 

afazeres domésticos que futuramente empregarão nas suas vidas, enquanto 
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mulheres casadas, nas suas tendas, e no cuidado com os filhos. (BORGES, 

2010, p.15) 

 Existem diferenças muito gritantes, dentre as atividades praticadas 

pelos ciganos algumas delas como o trabalho precoce, e em alguns casos a 

mendicância se confrontam com a sociedade gadjé e com o Estado no que diz 

respeito aos direitos da criança e do adolescente, estabelecidos em seu 

estatuto.  Para os ciganos, é a função do homem ser o provedor da 

manutenção da família. Ele é o responsável por conseguir negócios e realizá-

los de forma que garanta o sustento da mesma. (VANELI, 2013, p.262). 

Esse acompanhamento dos meninos nos negócios familiares também foi 

destacado na visita que realizei ao acampamento na fala do cigano L 

“Acompanham. Aí quando a gente vai fazer um negócio, quando já de 
maior já, que já tá mais espertinho, já leva eles pra aí. Quando tá 
errado fala em outra língua pra ele não fazer que já tá errado pra ele 

fazer de outro tipo.” (Cigano L). 

 
A fala do cigano também nos reporta a importância que a língua Romani, 

no caso desse acampamento, estrutura as relações sociais e também 

comerciais como forma de um código estabelecido entre eles para a realização 

das atividades comerciais sem que sejam prejudicados nessas transações. 

 O dialeto cigano lhes confere certa segurança, pois além da 

comunicação entre o grupo é uma forma de preservação do legado cultural da 

etnia cigana. (MARTINS, 2011, p.108) 

A diretora da escola também evidencia que para os meninos ciganos se 

torna mais importante o aprendizado da leitura e de noções básicas da 

matemática como a efetuação de operações matemáticas. 

“Eu acho que muito, principalmente os meninos, mais é aprender a ler 
e fazer conta mesmo.” (Diretora). 
 

Para as famílias ciganas esse ensino da matemática e da leitura é visto 

com importância, por se tratarem de estudos que auxiliam, nas práticas 

comerciais evitando que sejam enganados ao lidar com mercadorias e dinheiro 

para muitos ciganos esse aprendizado é o que eles levam para a vida toda, 

pois se torna muito importante a realização dessas tarefas sem o auxílio de 

terceiros. (BORGES, 2010, p.27). 

 A menina cigana é considerada adulta entre 12 e 13 anos e logo depois 

da primeira menstruação está pronta para o casamento, assim a permanência 
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delas por muito tempo na escola, pode gerar conflitos nas crianças ciganas e 

nos pais visto que muitas abandonam a escola para se casarem. (BORGES, 

2010, p.27). 

Na pesquisa foi relatado que a maioria dos alunos da escola eram 

meninos e que poucas vezes meninas estudaram na instituição.  

“A maioria dos nossos alunos ciganos são meninos. Os pais gostam 
mais dos meninos estudarem do que as meninas. As meninas eles 
impedem um pouquinho.” (Diretora). 
 

Quanto as meninas, estas são levadas sem muito interesse a escola 

pelos pais, eles desejam que a sua integridade física e moral sejam 

resguardadas, ou seja, é evitado que estas tenham qualquer tipo de 

envolvimento com meninos não ciganos. (BORGES, 2010, p.27). 

É observado pelas professoras que estas meninas não expressam 

vontade de seguir nenhuma carreira profissional futuramente. 

“Não demonstra isso, principalmente, acredito por ser menina, e a 
cultura deles, a menina se casa e se dedica ao lar, ao esposo e a 
família. Não há uma pretensão profissional.” (Professora B). 
 

Durante a pesquisa as professoras me relataram o caso de uma aluna 

da escola que se casou aos catorze anos e para isto teve que abandonar os 

estudos para se dedicar a vida de casada. 

“13 anos quando ela parou, para 14. Agora ela casou. No nosso caso, 
a única pessoa que saiu para casar foi a menina. Ela parou de 
estudar mesmo, e ae com isso o irmão dela que não gostava também 
de vir, parou também. O menino...A gente não teve menino ainda 
próximo a casar..” (Professora A). 
 

Desde pequenas, é costume em muitos grupos ciganos que as meninas 

ciganas sejam prometidas em casamento em um modelo de casamento 

arranjado pelos pais tudo é combinado entre as famílias do noivo e da noiva 

por isso eles não permitem o casamento com os não ciganos. (CASTRO, 2011, 

p.134). 

Na entrevista no acampamento vemos que este costume se mantém 

vivo na cultura daquele grupo. 

Cabe ressaltar que as ciganas não podem se casar com homens não 

ciganos, mas o cigano pode se relacionar com mulheres gadjés. Este e um fato 

bem comum no acampamento que visitei. Segundo o cigano L existem muitos 

casos assim, tanto no seu acampamento como nos outros nas redondezas. 
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Porque como afirma CASTRO, os ciganos homens são os portadores da 

ciganidade, e ao se casar com uma mulher não cigana ela passa a ter que 

morar no acampamento e se adaptar a cultura deles, passando assim a fazer 

parte da família e a ser cigana. (2011, p.113). 

Dentro dos grupos ciganos as mulheres são vistas como um motivo de 

um medo para os ciganos homens, porque elas podem subverter um dos 

princípios dos valores atribuídos a eles, ou seja, a sua honra masculina. Por 

essa razão a cultura cigana concede mais liberdade ao cigano homem do que 

a mulher sendo estas submissas aos seus maridos. (BONOMO; BRASIL; 

CARNAL, 2009, p.32 apud VANELI, s/d, p.262). 

As famílias ciganas se importam mais em educar nas tradições as 

meninas do que os meninos, pois esta vai educar a sua futura família é ela 

quem educa os filhos, ela que passa os costumes e tradições. Ela é “Um pilar 

matriarcal essencial para a família.”. ( PERIPOLLI, 2013, p.6). 

Dentro dos relatos coletados nas entrevistas as professoras destacam 

ser marcante este papel de educadora da mãe, quando solicitada a presença 

dos responsáveis somente a mãe entra na escola, diferentemente do pai que 

como já foi citado cuida dos negócios. 

“Eu observo a mãe fazendo mais esse papel do que o pai.  O pai 
geralmente fica lá fora. O pai geralmente não vem aqui dentro. Ele 
fica lá fora e a gente não observa muito.” (Professora A). 
 

Na organização familiar a mãe é responsável por educar os filhos, cuidar 

das tendas e dos afazeres domésticos, e de servir ao marido. Antes do 

casamento as filhas permanecem participando e observando bem de perto o 

cotidiano de suas mães para aprender as tarefas domésticas e como agradar 

sua futura família. Revelando ser o casamento algo de extrema importância 

dentro da cultura e dos costumes ciganos, onde cada um possui papéis bem 

definidos. (CASTRO, 2011, p.115). 

Durante a pesquisa, perguntei as professoras e a diretora se as crianças 

comentavam traços da sua cultura do seu modo de viver e o que elas traziam 

da vida dos acampamentos e se compartilhavam na sala de aula eis algumas 

respostas: 

“Falam, inclusive. E tudo que a gente conversa com eles que a gente 
pergunta eles contam, eles falam, relatam como é a cultura deles, 
como é a dança, a barraca, que vivem em barraca...tudo isso a gente 
conversando com eles, eles passam para a gente.” (Diretora). 
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“Comentam. Eles comentam sobre a cultura deles na sala, mas eu 
observo que muitas crianças não sabem a fundo o porquê daquilo. 
Quando ele me disse que os pais da noiva não entrariam na Igreja, 
eu disse “por que?”. “Não sei. Mas não entra.”, entendeu?! Então tem 
alguma coisa que eles não sabem. É porque o responsável disse 
isso, não à nós, não cigana ali. “Aquela família sai do acampamento, 
vai embora pra outra cidade por que, meu filho?”. “Ah, tia...é porque é 
assim. Entendeu?!”.” (Professora A). 
 

As duas respostas são muito ricas em detalhes o comum nas duas falas 

e nas situações, é que as crianças compartilham suas vivencias na escola, 

falam e tentam se familiarizar no ambiente tão diferente da sua realidade. Esse 

é um fator importante que demarca e caracteriza que um bom docente escuta o 

aluno e traz ele para dialogar com a ação pedagógica na sala de aula,  

Na segunda resposta a professora A enfatiza que muitas crianças 

relatam os costumes do acampamento, mas não explicitam o porquê das 

atividades, isso nos leva a duas interrogações muito importantes, será que 

estas crianças realmente não sabem? Ou isto é um mecanismo de defesa do 

seu grupo cigano na preservação de sua cultura face a sociedade gadjé? 

Durante muitos séculos os ciganos viveram sobre processos de 

exclusão onde o medo se fez presente, devido aos preconceitos e as formas de 

discriminação que foram exercidas sobre eles, de tal forma que estes 

desenvolveram meios para manterem viva a sua cultura e etnia. (MARTINS, 

2011, p.39). 

Esses meios foram os recursos utilizados para que cada vez mais os 

grupos ciganos se mantivessem fechados em si, de forma que sua cultura 

ainda precisa ser decifrada e conhecida pela sociedade não cigana. 

Em outro ponto também podemos analisar que estas crianças ainda 

estão sendo educadas dentro da cultura cigana e por isso alguns hábitos ainda 

carecem ser explicados. No entanto, são apenas especulações cuja a resposta 

cabe outras investigações. 

Segundo a diretora, a escola no passado elaborou projetos que 

futuramente deverão ser executados, como a visitação dos alunos nos 

acampamentos da região. 

“Olha...nós, há um tempo atrás, nós estávamos com um projeto pra 
estar levando os alunos até lá para conhecerem o acampamento, 
mas infelizmente a aluna que tinha autorizado, ela mudou, então não 
teve como a gente ir.” (Diretora). 
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Este desejo manifestado por uma aluna cigana da escola, nos remete o 

pensamento que também as crianças ciganas desejam mostrar e fazer 

conhecida a sua cultura e o seu modo de vida para as outras crianças. 

A professora B leciona para uma aluna cigana que conforme a mesma é 

uma aluna de extrema timidez, ela relata a dificuldade de sua aluna se 

identificar como cigana: 

“Eu acho que há uma dificuldade dela, por ela sempre demonstrou 
gostar muito de ser igual. Ela não queria estar se vestindo com essas 
roupas ciganas. Ela adora vestir a roupinha comum que todo mundo 
usa, então o maior prazer que ela tinha, até então, que está se 
ampliando de vir para, a escola, ela ter o direito de usar uma roupa 
comum, porque a roupa cigana chama muito atenção e a Cassandra, 
especificamente, é uma criança tímida, e ela não quer aparecer. Ela 
quer ser tratada igual, né?! Então: “Olha, você é ciganinha!”; “Olha a 
roupa dela!”; “Olha o jeito dela!”. Então isso para ela e difícil de lidar. 
Acende muito a presença dela em qualquer lugar. Ela é tímida.” 
(Professora B). 
 

Apesar da aluna ser tímida o que é um fator de extrema normalidade no 

ser humano ainda mais em crianças novas, nos cabe uma análise profunda 

desse fato de como ela não se vê ou melhor tenta esconder a sua participação 

no seu grupo étnico visto que isto segundo alguns autores e uma atitude de 

defesa para muitos ciganos. 

Devido as perseguições que sofrem, muitos ciganos demonstram 

orgulho de sua condição, outros uma certa vergonha ou medo de represálias, 

muitas vezes negam a sua pertença ao seu grupo como uma estratégia de 

evitar uma imagem de censura por parte dos não ciganos. (GABRIEL, 2007, 

p.86-87). 

Como um dispositivo de segurança é fato que muitos ciganos escondem 

a sua ciganidade. (MOONEN. 2012, p.90 apud OLIVEIRA, 2013, p.27). 

Oliveira (2013), também destaca a dificuldade que nossa sociedade 

sempre encontrou ao lidar com os ciganos, sempre vistos de forma 

estereotipada, carregando sobre si um status de indesejada. (2013, p.31-32). 

Somado a tudo que aqui foi exposto, observamos que às vezes muitos 

ciganos têm vergonha de sua condição, a sociedade ainda não sabe lidar com 

a diferença não respeita o outro na sua diversidade o que causa esse 

afastamento do convívio desses povos com a sociedade majoritária. 

Dentro dos debates e das entrevistas que realizei junto a instituição de 

ensino, foi grande o número de professores que relatou o quanto falta na 
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formação de professores linhas de estudo que debatam a questão das 

múltiplas etnias e culturas encontradas nas salas de aulas do Brasil. Foi 

destacado por uma das professoras o quanto esse desconhecimento atrapalha 

muitas vezes os projetos de tornar a escola mais inclusiva. 

“O aluno cigano, ele chega, é uma outra cultura totalmente diferente. 
Só que existe a questão da lei. A lei diz uma coisa, ele chega para 
nós e nós não temos esse conhecimento de lei, que existe uma lei, 
que respalda assim não existe. Ele não ganha falta, ele não fez a 
prova, a gente vai marcar depois e a nota dele não rende.”. 
(Professora A). 
 

Hoje se faz importante mais do que nunca a necessidade dos cursos de 

formação de professores, trazerem em seus currículos disciplinas que 

envolvam a temática de etnias e culturas, que diferentes entre si, se relacionam 

dentro da sala de aula. Precisa-se de uma formação que contemple esse 

diálogo, desde a elaboração do currículo, até as práticas pedagógicas 

realizadas em sala de aula, como uma forma de sensibilizar, e tornar esse 

professor, atento para essa nova demanda, desenvolvendo habilidades nesses 

profissionais para um trabalho de aproximação entre a escola e esses grupos 

étnicos. (MARTINS, 2011, p.84). 

Esse conhecimento do outro, e dos seus valores culturais contribuem e 

muito para a cooperação que deve existir na escola, mesmo sem serem 

especialistas em cultura cigana, os professores devem se atentar na 

compreensão e nas diferenças que permeiam o espaço escolar. (GABRIEL, 

2007, p.85). 

Estabelecer as convivências se tornou no tempo atual algo urgente na 

quebra de estereótipos e preconceitos e nós quanto educadores precisamos 

nos formar com essa atuação de ensinar aos discentes a importância do 

conviver, de estreitar os laços entre os povos, dialogando de forma clara e 

respeitosa com sua cultura e seus costumes. 

É tarefa de o professor ser esse mediador no processo de aprendizagem 

do educando, é ele que no dia a dia possui a tarefa de tornar o ambiente 

escolar que muitas vezes é estranho e incompreensível para o indivíduo de 

outro grupo étnico, em um lugar em que os elementos culturais que por vezes o 

afastam da permanência da escola, fluam livremente, promovendo um 

contraste cultural de diálogo e observação. 
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Por isso os professores devem conhecer aspectos da cultura cigana, e 

refletir como a escola tem desempenhado seu papel frente a esses indivíduos 

de forma que ela repense seu currículo e sua forma de aplicação nas salas de 

aula. (MARTINS, 2011, p. 82). 

Desta forma, cabe a nós quanto profissionais da educação, no ambiente 

da escola dar os primeiros passos para essa aproximação entre a sociedade 

majoritária e as comunidades minoritárias, afim de uma construção mesmo que 

de forma gradativa de uma sociedade mais preocupada em se importar com o 

outro, de o acolher independente da sua origem étnica. (MARTINS, 2011, 

p.118). 

No próximo ponto sobre as tensões entre universalismo e particularismo 

iremos discutir as políticas de inclusão e o papel da escola. 

 

3.7 TENSÕES ENTRE UNIVERSALISMO E PARTICULARISMO. 

 
Neste ponto se faz importante pensarmos as políticas de inclusão para 

as minorias algo que vem sendo debatido por muitos estudiosos e 

pesquisadores na atualidade, essas políticas se confrontam com a visão 

universalista, que argumenta que esses grupos minoritários não necessitam 

das ações e das políticas inclusivas. 

Nessa perspectiva e bom destacarmos que um elemento norteador 

para a implementação, estudo e elaboração dessas políticas foi o 

multiculturalismo. 

Apoiamo-nos em Gonçalves e Silva (2003) que definem o 
multiculturalismo como um jogo das diferenças. Neste jogo, as regras 
são definidas por atores, nas lutas sociais. Esses atores, por uma 
razão ou outra, experimentaram a discriminação e o preconceito no 
interior das sociedades que vivem. Assim, para compreender as 
regras desse jogo se deve conhecer os contextos sócio-históricos que 
os sujeitos agem. (SILVA, PRIMÃO, ALEXANDRE, 2012, p.292). 
 

Nesse “jogo” como afirma os autores, somos mergulhados a nos 

colocar no lugar do outro, entender o quanto muitos grupos sofreram e sofrem 

a discriminação as vezes direta ou indiretamente ou mesmo o preconceito 

velado que age na sutileza, nos gestos e nas palavras muitas vezes nem 

perceptível por aqueles que sofrem agressões todos os dias devido a sua 

pertença étnica, orientação sexual, prática religiosa, ou classe social. 
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Todo esse multiculturalismo presente em nossa sociedade, é um fio 

condutor que nos leva a pensar a necessidade de estudar a sociedade tão 

repleta de múltiplas identidades que se desenrolam em todo o processo 

histórico social da humanidade (GONÇALVES, SILVA, 2003, p.112 apud 

SILVA, ALEXANDRE, PRIMAO, 2012, p.292). 

Dentro dessas múltiplas identidades este trabalho trouxe a visibilidade 

da etnia cigana, cuja sua trajetória histórica e social foi durante séculos 

estigmatizada, reprimida e criminalizada. (OLIVEIRA,2013, p.31). 

 Durante as entrevistas realizadas na escola a professora A destacou o 

desejo de um dos seus alunos ciganos em seguir uma carreira profissional. 

“O meu aluno específico eu sei, que eu converso com ele. Ele quer 
ser advogado, e eu disse para ele, que para ele ser advogado, ele vai 
ter que estudar muito. Ler muito, né?! Para que ele cuide das coisas 
do acampamento, para que ele não tome pernada em negócios. Eu 
converso com ele igual eles conversam com a gente. Ele tem 
vontade, mas ele não frequenta. Então assim, para mim fica 
incoerente. Eu falei com a mãe isso...ela ficou toda feliz e tudo, mas 
ele não vem.” (Professora A). 
 

Na fala da professora podemos realizar muitas observações, não 

somente os  entraves culturais que já foram citados neste capítulo, acerca da 

dificuldade apontada pelos professores para a permanência  das crianças 

ciganas na escola, mas o grande problema  que já vem detectado por grandes 

estudiosos,  como  Pierre Bourdieu, que na década de 60 começa a analisar 

que a escolarização não seria a  grande  responsável para barrar os grandes 

desafios  sociais existentes,  seria  ela presente em uma  sociedade burguesa 

e capitalista uma das grandes reprodutoras dessas desigualdades. 

(NOGUEIRA, 2002, p.16)  

Ao refletirmos sobre o pequeno número de ciganos que chegam a 

cursar o ensino médio e o ensino superior nos deparamos nesse problema, a 

culpa não é das professoras e muito menos dos ciganos; a própria trajetória da 

escola se torna algo excludente, onde muitos estudantes das classes mais 

baixas não tem as mesmas condições de acessar as múltiplas oportunidades 

de alunos das classes altas. A escola sempre vai reproduzir conhecimentos e 

costumes da classe dominante elitizada e aos que geralmente não se 

encaixam nos padrões por ela definidos são classificados de problemáticos, 

preguiçosos, inaptos ou não possuidores de méritos, esforços ou dons. 

(NOGUEIRA, 2002, p.18-19). 
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Entramos no estudo do que Bourdieu chama de capital cultural, na 

escola cobram-se posturas intelectuais e comportamentais das crianças. As 

crianças que possuem um capital cultural oferecido por suas famílias se 

destacam e se enquadram, enquanto as outras se sentem estranhas e 

distantes da realidade. (NOGUEIRA, 2002, p.21). 

As crianças ciganas recebem da família diferentes valores sejam 

culturais e sociais que em muito se diferem do esperado pela escola daí é 

observado que pode prover o seu estranhamento com a escolarização. 

Bourdieu no seu livro: A Reprodução afirma que todo o trabalho escolar 

e pedagógico só pode ser compreendido ao relacionar ao sistema de classes, 

desta forma a escola está a favor das classes dominantes ao reproduzir no seu 

interior os valores e ensinamentos dessas classes. (NOGUEIRA, 2002, p.28). 

Bourdieu contribui de forma importante e significativa ao destacar a não 

neutralidade da escola apesar de tratar todos de forma igual, dentro desse 

espaço as chances são totalmente diferenciadas sendo que os currículos e os 

trabalhos pedagógicos e as avaliações são reflexos de uma instituição que 

reflete e transmite a cultura dominante onde os filhos da classe dominante que 

possuem um capital cultural se destacam e de diferenciam dos demais. 

(NOGUEIRA, 2002, p.32). 

Mas como proceder nesta instituição tão cheia de desigualdades e 

reprodutora de conhecimentos de uma classe dominante? 

Dentro dessa investigação nos recorre que um bom resultado advém 

da proximidade entre a cultura escolar e a cultura dos alunos, organizando 

assim o currículo e o ensino de forma que ambas culturas dialoguem entre si. 

(NOGUEIRA, 2002, p.34). 

Esta reflexão é muito mais ampla, pois é preciso que no âmbito escolar 

seja desconstruído a visão de uma cultura oficial escolar que por vezes acaba 

sufocando qualquer prática educativa e pedagógica inter/multicultural. 

(CASANOVA, 2006, p.177). 

Toda a aproximação da escola com a comunidade cigana favorecerá 

na escola em um movimento de enaltecimento de conceitos tão esquecidos 

hoje em dia, como a importância do idoso e da criança, a vida em comunidade, 

a função familiar e muitas outras expressões presentes culturalmente no seu 
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cotidiano e que enriquecem a pratica dos docentes e discentes. (MARTINS, 

2011, p.114). 

Quanto a permanência das crianças ciganas na escola Moonem 

(2012), afirma que este problema não está apenas resolvido com a sua 

matrícula, nas escolas, embora o direito a educação tenha sido um enorme 

avanço, muitos outros problemas precisam ser abordados e debatidos por 

todos os envolvidos tanto a sociedade, como pelos ciganos que segundo o 

autor são eles os protagonistas do seu próprio destino. (MOONEM, 2012 apud 

NIQUETTI, 2013, p.2). 

A instituição escolar não deve ser vista por eles como algo distante, ela 

precisa ir de encontro com os ciganos de forma que eles se enxerguem 

também nesse espaço, que possam se ver como parte integrante. Deve  ser 

uma instituição mais  empática que  promova a aproximação. Por isso é 

urgente que os livros didáticos, façam menção aos ciganos e a sua 

contribuição como grupo formador da população brasileira e as escolas 

adotarem nas suas ações pedagógicas além de conhecimento, uma inserção 

desses grupos na sociedade dominante mostrando a estes que é preciso 

insistir e se organizar quanto grupos sociais na luta pelos seus direitos. 

(GABRIEL, 2007, p.9-97). 

A escola marca muito a vida de todos nós, dos ciganos, é através dela 

que eles receberão conhecimentos que levarão para o resto de suas vidas, 

como as operações matemáticas para exercerem o oficio de comerciantes, a 

leitura e a escrita que ampliam sua comunicação com a sociedade não cigana, 

a documentos, tarefas cotidianas, e nas relações interpessoais. (BORGES, 

2010, p.50). 

A luta pelos direitos dos ciganos e sua inclusão é importante, e 

necessário que nos tempos atuais sejam garantidos os seus direitos e 

reconhecida sua trajetória histórica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciar este trabalho, era evidente que nos colocávamos diante de 

grandes desafios. Muitos eram os focos, e grande o desejo de se aprofundar 

na história e na cultura cigana, porém cabia a nós a missão de afunilar mais a 

pesquisa, realizar um recorte. E foi assim que nos deparamos com dois 

universos muitos distintos, mas que se cruzam no caminho. De um lado, a 

escola, e do outro, a comunidade cigana. 

No primeiro capítulo realizei uma análise de literatura sobre as obras 

produzidas sobre ciganos e educação, logo, verificamos o quanto esta 

bibliografia ainda é escassa no Brasil. É preciso, nos dias atuais, que mais 

estudiosos despertem interesse por esta temática e venham a pesquisar. 

Tracei um breve histórico sobre o povo cigano desde seu surgimento 

até a chegada no Brasil. Passando pela região Norte Fluminense do Estado do 

Rio de Janeiro, destacamos a cidade de Santo Antônio de Pádua, de onde 

partiu meu interesse por esta pesquisa, devido as ciganas que transitavam 

pelas ruas da cidade.  

Na história de Pádua, relatei o crime do cigano cometido supostamente 

no ano de 1884, e que revelam que desde muito tempo esses grupos sempre 

foram vistos com desconfiança e medo pela população não cigana, sendo 

vítimas de perseguição e preconceitos.  

No segundo capítulo, apresentei as políticas públicas que atendem o 

povo cigano. Apesar de na atualidade os ciganos não possuírem leis próprias 

que assegurem seus direitos específicos, são incluídos nas leis que garantem 

direitos a todos os brasileiros. No governo do ex presidente Luis Inácio Lula da 

Silva foi que esta etnia viu ser instituído o dia nacional do cigano, no dia 24 de 

maio. Apresentamos os parágrafos e incisos contidos na Resolução nº 3, de 16 

de maio de 2012. Diretrizes para o atendimento de educação escolar para 

populações em situação de itinerância. Esta resolução foi um importante 

avanço e uma conquista para os ciganos, mas ainda se faz importante reforçar 

é que os ciganos precisam de mais leis que atendam suas necessidades. 

Neste capítulo foram relatados todos os caminhos da pesquisa sucessos e 

insucessos até o encontro do acampamento e da escola que seriam 

pesquisados. 
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O terceiro capítulo encerrou este trabalho com as entrevistas 

realizadas na escola e com os ciganos, e todos os embates existente entre a 

socialização escolar e os elementos da cultura cigana. Com aporte em muitos 

pesquisadores que estudam a temática, foi possível entender a forma como os 

ciganos veem e interagem com a escola e com a vida nos acampamentos. Ao 

final foi feita uma reflexão sobre as políticas de inclusão e o papel real da 

escola que como afirma Pierre Bourdieu reproduz as desigualdades e 

problemas contidos na sociedade capitalista. 

Neste ambiente escolar o qual me propus a investigação desta relação 

que para muitos possa não existir, descobri o quanto ainda estamos em falta 

com as minorias de nossa sociedade. Reitero meu desejo e minhas palavras já 

manifestadas anteriormente de que os cursos de formação de professores e as 

universidades precisam se abrir ao estudo das etnias, necessitam surgir mais 

trabalhos acadêmicos para entender a realidade excludente com que esses 

povos estão submetidos e nos ensinar quanto educadores a abranger no 

ambiente plural da escola as múltiplas diferenças étnicas, sociais e políticas 

existentes. 

A escola investigada em partes pode ser um reflexo de muitas outras 

espalhadas pelo Brasil. Na entrevista, descobri o total desinteresse da 

Secretaria de Educação Municipal, que mesmo sabendo que ciganos estão 

sendo matriculados naquela instituição, agem como que sua presença nunca 

fosse percebida e os submetem a currículos prontos, sem uma prévia conversa 

com os diretores e professores, aqueles que realmente convivem com essa 

realidade a todo instante. 

O fato é que os ciganos foram amontoados a uma totalidade, e deles 

não se distinguiram suas especificidades e por isso é mais urgente ainda que 

os profissionais da educação tenham acesso e conheçam documentos e 

resoluções que tratem das suas demandas quanto à situação de matrícula, 

acompanhamento e aprendizagem. 

O ato de aproximação deste trabalho, despertou na escola uma 

vontade maior de conhecer e se relacionar mais efetivamente com os outros 

ciganos que moram nos acampamentos das redondezas. De acordo com a 

escola, este trabalho motivou o planejamento de um projeto pedagógico em 
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harmonia com a comunidade cigana local. Agora cabe a escola se movimentar 

e por isto em prática. 

Durante a pesquisa, foi evidente que a relação dos ciganos com a 

escola existe. Essa relação precisa ser fortalecida de ambos os lados, tanto 

dos ciganos, quanto a escola. Precisam caminhar juntos e se articular de forma 

clara e objetiva. 

Anseio para que esta pesquisa desperte em outros o desejo pela 

pesquisa etnográfica e a exploração de campos diferentes do que temos 

produzido atualmente. Se faz urgente nos tempos atuais ir de encontro àqueles 

com os quais a história possui uma grande dívida histórica, pois foram sempre 

colocados a margem do tempo e dos acontecimentos. 

Este trabalho nunca estará concluído, pois a história dos ciganos, suas 

lutas e suas resistências ao longo do tempo são muito maiores, complexas e 

instigantes do que as breves páginas deste trabalho. Sua luta não cabe 

somente em páginas de trabalhos, mas dialoga com uma realidade vivida e 

experimentada no cotidiano de seus acampamentos, nas ruas, por onde 

passam, e é claro, no chão da escola. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ENTREVISTA 1 - COM A DIRETORA SOBRE OS ALUNOS CIGANOS 

 

Entrevistador: Desde quando a escola acolhe crianças ciganas? 

Diretora: Desde que o primeiro acampamento chegou aqui na localidade. 

E isso deve ter uns 2 anos, mais ou menos. 

Entrevistador: Quantas crianças ciganas estudam atualmente nessa escola? 

Diretora: Atualmente, estamos com 3 frequentando. 

Entrevistador: A escola dialoga com a cultura cigana? Há um diálogo entre a 

cultura deles e a da escola? 

Diretora: Sim. Os professores trabalham com isso. Já fizemos visitas ao 

acampamento deles. Eles mesmos autorizam isso. 

Entrevistador: Mas se levam as crianças da escola ao acampamento, ou não? 

Diretora: Olha...nós, há um tempo atrás, nós estávamos com um projeto 

pra estar levando os alunos até lá para conhecerem o acampamento, mas 

infelizmente a aluna que tinha autorizado, ela mudou, então não teve 

como a gente ir. 

Entrevistador: A escola promove algum projeto de visitação aos 

acampamentos? Como as famílias ciganas recebem os professores? 

Diretora: Olha...eu junto com algumas professoras, já estivemos no 

acampamento. Eles nos recebem com muito carinho, com muito respeito, 

a tal ponto que eu me espanto, me admiro até e me admiro e me orgulho 

disso. 

Entrevistador: As crianças ciganas no ambiente escolar se identificam como 

ciganas ou não? 

Diretora: Não muito. Alguns no início, quando os primeiros que vieram 

sim, né. Principalmente os meninos, muito valentes. E eles já se sentiam 

com preconceito deles mesmo, então eles tinham medo dos outros 

alunos, entendeu faziam essa diferença 

Entrevistador: As crianças falam da cultura, dos costumes com a professora e 

os demais alunos? 

Diretora: Falam, inclusive. E tudo que a gente conversa com eles que a 

gente pergunta eles contam, eles falam, relatam como é a cultura deles, 

como é a dança, a barraca, que vivem em barraca...tudo isso a gente 

conversando com eles, eles passam para a gente. 



 

Entrevistador: Como é a relação das crianças ciganas com as outras não 

ciganas? 

Diretora: Como eu te falei, no início havia uma diferença, entendeu?! 

Havia uma barreira no início, havia nos primeiros ciganos que vieram para 

a escola, houve uma barreira mas agora devido a muita passagem de 

muitos alunos, eles já se acostumaram não tem mais essa barreira. 

Entrevistador: O currículo escolar permite o diálogo entre as culturas ou não? 

Diretora: sim. Permite sim. 

Entrevistador: As crianças ciganas vêm à escola com seus trajes ou preferem 

o uniforme da escola? 

Diretora: Preferem o uniforme da escola ou roupas comuns. 

Entrevistador: Elas não vêm com os trajes do acampamento não, né? 

Diretora: Não. 

Entrevistador: Há uma preferência de gênero percebida pela escola para que 

alguns estudem, outros não, no caso que os meninos estudem ou meninas? 

Diretora: Há sim! A maioria dos nossos alunos ciganos são meninos. Os 

pais gostam mais dos meninos estudarem do que as meninas. As 

meninas eles impedem um pouquinho. 

Entrevistador: Os professores identificam algumas características que diferem 

as crianças ciganas de outras não ciganas? 

Diretora: A dificuldade do aprendizado. Até porque eles mudam muito, e a 

frequência é baixa.  

Entrevistador: Você percebeu se as crianças ciganas têm alguma pretensão 

observada pela escola em seguir futuramente uma profissão? 

Diretora: Não. Nós não percebemos isso. Eu acho que muito, 

principalmente os meninos, mais é aprender a ler e fazer conta mesmo. 

Entrevistador: A Secretaria de Educação se interessou por esta questão? Se 

sim, como? 

Diretora: (Em tom mais  baixo) para falar a verdade não, não. 

 

 

 



 

ENTREVISTA 2 - COM A PROFESSORA “A” QUE POSSUI UM ALUNO 
CIGANO. 

 

Entrevistador: Como é o aprendizado das crianças ciganas? Você percebe 

que tem dificuldade ou não? 

Professora A: Sim. Eu percebo que há uma dificuldade pela questão da 

frequência. Eu acredito que se esse meu aluno viesse, ele aprenderia 

mais. Ele perde muita matéria, e por exemplo, a matéria que é folhinha, eu 

preparo para ele, mas o que é cópia, aí é função da família quando não 

tem um apertado. A criança, a família, vai ter que buscar os meios para 

fazer. Ele não faz. 

Entrevistador: Você percebe, então, que há nas crianças uma falta muito 

grande de frequência nas aulas? 

 Professora A: Isso sim. Tem uma falta de frequência muito grande. Esse 

meu aluno mesmo está no time de baixa frequência. E a frequência, 

infelizmente, faz ele ser retido.  

Entrevistador: Na formação de professores que você teve, você percebe que 

falta essa linha de estudo? 

Professora A: Muito! Falta muito! A gente não está...É igual a questão do 

aluno com deficiência. A gente não está preparado para todo tipo de 

deficiência que você recebe. O aluno cigano, ele chega, é uma outra 

cultura totalmente diferente. Só que existe a questão da lei. A lei diz uma 

coisa, ele chega para nós e nós não temos esse conhecimento de lei, que 

existe uma lei, que respalda assim não existe. Ele não ganha falta, ele não 

fez a prova, a gente vai marcar depois e a nota dele não rende. 

Entrevistador: Você percebeu que existe alguma diferença entre os meninos 

ciganos e as meninas ciganas na sala de aula? 

Professora A: Sim! O menino, ele é mais...vou te dizer assim...pro menino 

é mais permitido tudo. Ele brinca mais na sala. A menina, eu não tive 

aluna menina, mas a escola tem. As meninas são mais comprometidas. 

Essa que casou, ela sempre disse assim: “Eu quero estudar. Eu quero 

estudar. Não quero desse jeito. Eu quero casa, não quero barraca...”, 

entendeu? É tipo assim, um conflito. Eu observo que dentro deles, dentro 

da cultura não é todo mundo tão feliz com aquilo tudo de morar na 

barraca, de sentir calor. Eles falam assim: “não tem calor.”, os alunos 

aqui dizem: “não, tia. É muito quente. Entendeu? É muito frio aí.” Eu 

perguntei ao meu aluno: “Se você tivesse uma casa, você preferia?”, ele 

respondeu: “Preferia ter uma casa assim, com parede.”. 



 

Entrevistador: Você percebeu assim alguma vontade de seguir alguma 

profissão futuramente? Algum desejo das crianças? 

 Professora A: O meu aluno específico eu sei, que eu converso com ele. 

Ele quer ser advogado, e eu disse para ele, que para ele ser advogado, ele 

vai ter que estudar muito. Ler muito, né?! Para que ele cuide das coisas 

do acampamento, para que ele não tome pernada em negócios. Eu 

converso com ele igual eles conversam com a gente. Ele tem vontade, 

mas ele não frequenta. Então assim, para mim fica incoerente. Eu falei 

com a mãe isso...ela ficou toda feliz e tudo, mas ele não vem. 

Entrevistador: Você percebeu se quando está prestes a casar eles param de 

estudar os dois, ou só a menina? Como é que funciona? 

Professora A: No nosso caso, a única pessoa que saiu para casar foi a 

menina. Ela parou de estudar mesmo, e ae com isso o irmão dela que não 

gostava também de vir, parou também. O menino...A gente não teve 

menino ainda próximo a casar. 

Entrevistador: E qual a idade dela? 

Professora A: 13 anos, quando ela parou, para 14. Agora ela casou. 

Entendeu (tom mais baixo)?! Para mim, isso e muito louco gente. 

Entrevistador: E eles comentam alguma coisa da cultura com você, na sala? 

Professora A: Comentam. Eles comentam sobre a cultura deles na sala, 

mas eu observo que muitas crianças não sabem a fundo o porquê 

daquilo. Quando ele me disse que os pais da noiva não entrariam na 

Igreja, eu disse “por que?”. “Não sei. Mas não entra.”, entendeu?! Então 

tem alguma coisa que eles não sabem. É porque o responsável disse 

isso, não à nós, não cigana ali. “Aquela família sai do acampamento, vai 

embora pra outra cidade por que, meu filho?”. “Ah, tia...é porque é assim. 

Entendeu?!”. 

Entrevistador: Então as crianças são ensinadas lá dentro, mas não e muito 

explicado o porquê? 

 Professora A: Exatamente. Eles vão passando essa cultura de pai para 

filho, só que chega uma geração agora, que algumas crianças não sabem 

exatamente o porquê daquilo ali. O porquê que quando morrer alguém, a 

família tem que ir embora? O porquê que quando vai casar, parou de 

estudar? O porquê que ele não é obrigado a vir a escola? Entendeu?! 

Porquê que o pai não pode entrar na igreja no casamento da filha? Um 

negócio que para mim e muito louco. 



 

Entrevistador: Você percebe que o contato dos ciganos com os não ciganos é 

bom, e tem algum fruto de bom, ou você percebe que as vezes os ciganos têm 

mudado um pouco o pensamento por conviverem com essas crianças? 

Professora A: Assim...há um bom convívio. O convívio de culturas. As 

crianças aceitam esse convívio tranquilo, mas eu observo a questão que 

a gente tinha um aluno aqui, irmão da menina que casou, que por ele já 

está assim com doze anos, ele dirige para todo lado, ele bebe, ele fuma, 

ele dirige o carro do pai dele, ele vinha para a escola de carro sozinho, e 

chegava aqui era um conflito muito grande, porque ele não aceita 

comandos, então qualquer coisa que outra criança fazia, ele falava que ia 

matar. Ele arrancava o cinto para dar coça aqui dentro da escola. Então, 

tipo assim, é bom. Convivem muito bem, mas quando passam para essa 

questão dos meninos, dá muito conflito. Porque os meninos ciganos, eles 

têm uma outra visão de vida, vivem de outra forma, eles fazem muitas 

coisas que os nossos meninos de 10, 11 anos, 12 anos, não fazem que 

eles já fazem, que é o beber, o fumar, o dirigir. Isso afeta a obediência no 

ensino, porque eles não querem atender comandos. Comandos dados 

pelo professor eles questionam. Esse menino mesmo era um 

caso...respondia, brigava. Aí tinha que chamar a família aqui algumas 

vezes. A avó veio. A mãe, o pai. Mas o pai geralmente não entrava. O pai, 

geralmente, quando são chamados da família. Quando eu chamei a mãe, 

veio, entrou, conversou comigo. Mas o pai ficou lá do lado de fora. 

Entrevistador: Você percebe que há nos pais uma repreensão quando eles 

veem que o comportamento não está de acordo com o da escola? 

Professora A: Eu observo a mãe fazendo mais esse papel do que o pai.  O 

pai geralmente fica lá fora. O pai geralmente não vem aqui dentro. Ele fica 

lá fora e a gente não observa muito. Pelos relatos das crianças, a questão 

de ser mais rígido não pode, você precisa respeitar. 

Entrevistador: Eles já falaram no dialeto deles na sala de aula? 

Professora A: (Tom de risos) Não. Não vivi isso ainda não. Mas eu sei que 

existe dentro do acampamento um dialeto deles. Mas aqui dentro não. Até 

porque na minha sala só tem um aluno. Quando tem mais, eu acho que 

quando os outros estudavam com a Silvana, eu acho que eles chegaram 

já a falarem umas palavras. A Silvana pergunta, mas na minha sala não 

falaram não. 

Entrevistador: E as lições de casa, eles fazem sozinhos? Chegam com o 

dever feito ou não? 

Professora A: Não faz, geralmente. Não faz, e o meu e um agravante que, 

geralmente, ele leva sem tudo estar copiado. Ele para muito, ele assovia, 



 

ele canta, ele ri de tudo, ele conta piada, ele conta as histórias. Aí, 

geralmente, ele não leva tudo copiado, e quando leva, o dever volta sem 

fazer. Quando é na folhinha volta sem fazer, geralmente. 

Entrevistador: Mas ele conta histórias, assim, normais? Ou histórias lá do 

acampamento? 

Professora A: Conta histórias normais e histórias lá do acampamento. Do 

acampamento meu aluno, ele é muito criança. Ele tem 9 anos. Ele tá na 

idade regular das séries, mas ele e muito crianção mesmo, então ele 

brinca muito, ele conta muito do irmão dele, eu observo que a mãe dele 

não deixa ele tão solto, ele brinca muito, mas eu acho que mais aos olhos 

dela, da família, onde o pai está, ele está. Ele não fica mais solto, igual a 

uns que você passa por lá estão soltos na beirada do asfalto. Brinca, sai. 

Éle parece que é mais seguro, um cadim, porque a mãe é não cigana, a 

Ane era uma pessoa comum, que se casou com um cigano. 

Entrevistador: Então você percebe que lá tem muitas mães que não são 

ciganas? 

Professora A: No caso dele eu sei, que ele me disse, e ela também me 

falou que ela não era cigana, entrou porque ela se casou com um cigano.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA 3 - COM A PROFESSORA “B” QUE POSSUI UMA ALUNA 

CIGANA NO TURNO DA TARDE. 

 

Entrevistador: Como é o aprendizado da sua aluna cigana aqui na escola? 

Você percebe que tem alguma dificuldade, não tem? 

Professora B: A minha aluna, especificamente, tem dificuldade de 

aprendizagem. Já convidei a mãe, já conversei com a mãe, e já está 

sanando o problema com acompanhamento médico. Já estou percebendo 

uma mudança nela. Ela é uma aluna muito retraída. Ela não aceitava muito 

a condição de chamá-la de cigana. Ela não vem para a escola com roupa 

cigana, a não ser em eventos. E ela gosta muito da roupa comum, mas 

desde o início do ano passado, quando começaram a conversa: “ela é 

cigana, tia!” Eu já falei: “O sangue dela é diferente? A mão dela é 

diferente? O nariz dela é diferente?”...então eu acredito que com a nossa 

intervenção dos professores, quebra um pouco esse preconceito que é o 

que afasta os ciganinhos da escola. Então, essa postura do professor 

intervindo na hora necessária para mostrar que ela é uma criança como 

as outras, que isso constrangia muito a Cassandra, e ela, 

especificamente, porque é uma criança tímida retraída em casa também, 

né?! É o casão da minha aluna, especificamente. 

Entrevistador: Você percebeu nela alguma pretensão de no futuro seguir uma 

profissão? 

 Professora B: Não demonstra isso, principalmente, acredito por ser 

menina, e a cultura deles, a menina se casa e se dedica ao lar, ao esposo 

e a família. Não há uma pretensão profissional. 

Entrevistador: Mas ela chega a comentar de casamento, de ter que parar de 

estudar para casar, alguma coisa do tipo? 

 Professora B: Não. Ela não faz comentários com relação a isso. Se for 

abordada, e provável que ela até defina uma resposta eu já perguntei, se 

ela estava prometida. Que é o que a gente conversa brincando, quando a 

gente toca nesse tipo de assunto. “E você já está prometida? Tem algum 

esposo te esperando?”. Ela diz que não, mas ela é novinha. Ela tem 8 

anos. 

Entrevistador: Dentro da escola, ela conta alguma coisa de como funciona o 

acampamento? De como é a vida lá? Ela comenta algum fato? 

Professora B: Quando a gente comenta essa questão, falando de moradia 

no segundo ano, falando da estrutura da comunidade em si, ela faz 

alguns comentários assim, mas bem simples, bem dentro daquilo que é 

perguntado só. Como que é a casa, porque ela agora tem casa, estão 



 

construindo, alguns estão saindo da cabana e indo para casa construída 

de tijolo alvenaria, né?! E o caso dela já foi relatado que ela agora tem um 

quartinho dela. Que lá era uma construção, que a barraca é única, é um 

espaço social que a família toda divide. Tanto os pais, como os filhos. 

Não tem quartos separados. Começaram agora a construir casas de 

alvenaria onde a Cassandra já tem o quartinho dela, o poder aquisitivo 

com relação, especificamente, à família dela. É bom a gente vê um nível 

bom, boa roupa, tem uma estrutura boa, caderninhos, a caneta, o lápis, o 

material dela é impecável. 

Entrevistador: Os pais acompanham a vida dela no estudo? 

Professora B: Maravilhosamente bem! A Cassandra, voltando 

especificamente a minha aluna, a gente tem um pouco de preocupação 

em estar trazendo a mãe para colocar uma realidade da dificuldade de 

aprendizagem dela, né?! E na semana retrasada, eu convidei a mãe para a 

gente estar conversando sobre a questão da aprendizagem da Cassandra. 

Os ciganos costumam faltar um pouco de aula, né?! A Cassandra faltava 

muita aula, ela tem já uma dificuldade de aprendizagem. Demorei mais 

para fazer assim um diagnóstico da condição dela de aprendizagem. Eu 

estava achando assim: “ela não está aprendendo porque ela está faltando 

muita aula? De vez em quando a família se muda e quando retorna ela 

perde o fio da meada, ou é por conta da Cassandra ter mesmo uma 

dificuldade?” Então demorei a diagnosticar, né?! Ela está desde o meado 

do ano passado, no primeiro ano comigo. E esse ano, no segundo ano, 

porque a promoção e automática, então estou esse ano. Estive afastada 

da escola por questão de saúde, retornei e com a pedagoga. Sentamos e 

conversamos, e fizemos uma avaliação dela de novo, e detectei a 

dificuldade. Chamei a mãe, que prontamente, surpreendentemente, falou: 

“Professora, eu já tinha observado. Estava aguardando a escola me dá 

um toque, e amanhã estarei levando ela ao médico.”. E em uma semana a 

Cassandra já mudou. Ela já está uma aluna mais disposta, mais atenta, 

respondendo o quadro. Coisa que ela não fazia quando eu apontava, 

como faço com todos os alunos, qualquer coisa para ler. A letrinha, ela se 

fechava, ela: “Ah, tia...não quero não!”. Então eu também nunca insisti. 

Deixei o tempo dela. Hoje ela faz questão de estar falando. Duas semanas 

com o tratamento que ela está fazendo de vitaminas, e também esse 

cuidado da mãe acendeu nela essa alegria, essa disposição maior para 

aprender. 

Entrevistador: Será que ela está sendo medicada? 

Professora B: Ela falou que está tomando um remedinho que o médico 

passou. Está sim. Eu acho que não é só o emocional que trabalhou nessa 

questão não, tem mais alguma coisa, porque ela não se alimentava na 



 

escola, também não merendava, e hoje ela está merendando. Ela chega, 

faz o lanchinho, na hora da merenda ela come. Ela não fazia isso, então 

ela está tomando alguma coisa sim.  

Entrevistador: E tem algum motivo pelo qual ela não fazia merenda aqui? 

Será que é porque ela já está acostumada com a comida do acampamento ou 

alguma coisa desse tipo? 

Professora B: Não. Que não é uma regra das crianças que estudam aqui, 

que são ciganas, de não se alimentarem. Todos eles se alimentam 

normalmente, só a Cassandra que não se alimentava. Ela sempre se 

negou. Ficava aqui 4 horas, sem nada...nada. Não é nem de pedir muito 

para ir ao banheiro e beber água. É raro. Então agora ela já está se 

posicionando mais, acho que é uma timidez mesmo, muito dela. Ela é 

retraída. Essa questão do preconceito das pessoas falarem: “É cigana! 

Cigana!”. Eu acho que ela pensava isso pejorativo para ela. Eu acho que 

agora, amadurecendo mais um pouco, alguma coisa, alguém 

conversando com ela, e ela suavizou isso na cabecinha dela, e ela está 

bem. 

Entrevistador: Você percebe se as outras crianças tinham assim algum 

preconceito por ela ser cigana? 

Professora B: A comunidade aqui convive muito com os ciganos. Nós 

temos 3 a 4 acampamentos na região, né?! Mas tem um pré-conceito no 

caso assim: “ela é cigana, tia!”. Como eu te falei, eu como professora 

interventora na ação educativa dela, já quebro. Eu não fiquei mostrando 

ou ressaltando a cultura cigana. Eu sim, falei que ela é igual a todo 

mundo, né?! “O sangue dela é diferente? É azul, “C”? Ou é vermelho 

quando corta?”. “Tia, é vermelho!”. “Ah tá!”. E as crianças: “É mesmo, 

né?! Ela é igual a todo mundo.”. Então eu acho que isso havia 

preconceito que trazem de comentários que ouvem aqui e ali, e agiam 

assim sem uma formação própria, um conceito deles. E quando eles 

começam a ter o conceito deles, eles adoram a Cassandra. Todos os 

coleguinhas tratam ela assim, com o maior carinho. Ela é mimosinha, 

delicada, meiga. Então isso ae quebrou. Transcorre muito tranquilamente. 

A Cassandra, ela demonstra não gostar muito da roupa cigana. Ela falou 

pra mim assim, não está inserida na pergunta sua, mas falando de 

preconceito, ela gosta muito de vir para a escola porque ela pode vir com 

roupa comum. Quando ela chega ao acampamento, ela tem que vestir a 

roupa cigana, só é liberada quando está muito calor porque a roupa 

cigana é quente demais, então ela falou: “eu gosto quando tá calor, 

porque o meu pai deixa, tia, eu ficar com a roupa da escola mais um 

pouco.”. 



 

Entrevistador: Será que é por talvez ela não se identificar cigana? Ela se 

identifica como cigana ou você acha que há uma dificuldade dela? 

Professora B: Eu acho que há uma dificuldade dela, por ela sempre 

demonstrou gostar muito de ser igual. Ela não queria estar se vestindo 

com essas roupas ciganas. Ela adora vestir a roupinha comum que todo 

mundo usa, então o maior prazer que ela tinha, até então, que está se 

ampliando de vir para, a escola, ela ter o direito de usar uma roupa 

comum, porque a roupa cigana chama muito atenção e a Cassandra, 

especificamente, é uma criança tímida, e ela não quer aparecer. Ela quer 

ser tratada igual, né?! Então: “Olha, você é ciganinha!”; “Olha a roupa 

dela!”; “Olha o jeito dela!”. Então isso para ela e difícil de lidar. Acende 

muito a presença dela em qualquer lugar. Ela é tímida. 

Entrevistador: Na visita ao acampamento percebi que há mais crianças, e que 

elas não estão matriculadas. Vocês já estiveram no acampamento? 

Professora B: Sim. Fui ao acampamento com a pedagoga da escola, né?! 

Porque tínhamos informações de algumas crianças que não estavam 

inseridas estudando, né, na escola. E conversando com algumas mães, 

encontramos algumas mães em casa, e elas se prontificaram até em vir 

até a escola para estar matriculando e conversando com um homem do 

acampamento, né. Com o pai de uma criança, ele disse que o filho ou a 

filha dele só iniciariam os estudos quando fosse para o primeiro ano, 

quando fizesse os seis anos. Então eu logo falei prontamente que é o que 

a gente tem detectado nas escolas. Eles demoram a colocar as crianças, 

né, então eles perdem aquele período de educação infantil, onde muita 

coisa é trabalhada na escola de uma forma lúdica, né?! Então a criança 

chega no primeiro ano, como chegou a minha aluna Cassandra, ainda não 

dominando muita coisa de alto, baixo, em cima, embaixo, lado esquerdo, 

lado direito, coisinhas que trabalham ali de uma forma lúdica na educação 

infantil, historinhas, né, que já vão trabalhando o desenvolvimento. Então 

eu conversei com ele. Nem sei se fui bem entendida. Falei: “Poxa, mas é 

isso que a gente quer evitar. Que o senhor traga o filho do senhor, a filha 

do senhor mais tarde para a escola, ela sendo inserida cedo, né, aos 4, 5, 

como normalmente a gente pede, como normalmente acontece, né?! Ele 

vai ter trabalhado esses conceitos e vai chegar no primeiro ano com uma 

facilidade na alfabetização, aí ele falou que ia pensar, mas não retornaram 

à escola para trazer essas matriculas desses alunos para registrar aqui.  

 

 

 
 



 

ENTREVISTA 4 - COM O CIGANO “L” 
 

Entrevistador: Qual a etnia deste grupo cigano? 

Cigano L: Calon. 

Entrevistador: Qual a história deste grupo? Como começou? Lugares por 

onde passou, e como se organizam? 

Cigano L: A descendência nossa vem tudo do Chile. Chilenos que vieram 

do Chile. Nós já passamos por vários lugares...São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte. Nesses lugares assim, nóis já passemos já. Espírito 

Santo. 

Entrevistador: Como vocês se organizam? Tem alguma divisão? As mulheres 

fazem uma coisa, os homens outras, e as crianças outra? Tem alguma divisão? 

Cigano L: Tem. Nóis mexe mais com troca de carro, os homens, com o 

comércio. As mulheres um cado joga carta, um cado lê a mão. 

Entrevistador: E as crianças tem alguma ocupação? 

Cigano L: Tem não. Tem não...nenhuma não. As crianças não. Só depois 

que chega pro lado de 13, 14 anos. Aí já vai tendo uma ocupação já 

também. Um cado casa novo, um cado não casa. 

Entrevistador: Qual a idade, mais ou menos, para se casar neste 

acampamento? 

 Cigano L: As meninas mulher, casa com 13, 14 anos. 

Entrevistador: Por que este grupo se instalou no interior do Rio de Janeiro? 

Cigano L: É muitas criancinhas. Tá tendo muitos velhos. Não tá 

aguentando mais cidade grande, é muito movimentada. Aí fiquemos mais 

no canto. 

Entrevistador: O interior, para os senhores, é melhor? 

Cigano L: É melhor. Tá tendo muito velho no meio da companhia nossa 

agora já, e os velhos tá cansado de sofrer já. Para atrás, eles andavam de 

cavalo. Era uma vida sofrida. Aí fiquemos no interior, porque fica mais 

calmo para eles. 

Entrevistador: Quantas crianças moram no acampamento? 

Cigano L: Se botar junto com a casa dos outros, tem mais...tem umas dez 

crianças. 



 

Entrevistador: Qual a importância que o senhor ver em matricular as crianças 

na escola? 

Cigano L: É melhor, que a gente não teve que nossos pais para trás não 

tinha. Mas agora as criancinhas nossas para tirar uma carteira de 

motorista, para eles é mais importante. Para eles ler agora, que a gente tá 

ficando velho. 

Entrevistador: O senhor chegou a estudar na escola? 

Cigano L: Não. Nunca estudei não. Mas aqui tem outros ciganos que já 

estudaram. 

Entrevistador: Em todas as cidades que o senhor passou conseguiu 

matricular as crianças na escola? 

Cigano L: As minhas crianças, a primeira vez eles não queriam. Para trás 

eles tinham medo de ficar no meio dos outros. Agora, nessa aqui, modo 

de já ter uns colegas que já tavam indo. Ele pegou e foi. 

Entrevistador: O senhor pensou em algum critério na hora de escolher uma 

escola para eles? 

Cigano L: Não. Não. Nenhum, não. A mais próxima, a mais pertinha. Aí 

nós escolhemos essa para eles.  

Entrevistador: Houve conflitos entre vocês e a escola? 

Cigano L: Não, nunca. 

Entrevistador: Aconteceu algo que vocês consideraram preconceito por parte 

dos professores, funcionários e pais de alunos? Fale sobre estes problemas. 

Cigano L: Não, nunca nada disso não. 

Entrevistador: A escola ofereceu algum tipo de apoio às crianças ciganas? 

Cigano L: Veio...veio uma mulher tentando fazer bolsa família para eles, 

esses negócios assim, veio mandando fazer. 

Entrevistador: Eles foram bem acolhidos na escola? 

Cigano L: Foram. Foram as pessoas trataram ele bem 

Entrevistador: Tem algum ponto que o senhor queria destacar da vida do 

cigano, que o senhor acha que as pessoas têm muita confusão? Disso fala 

uma coisa que não é verdade. 

Cigano L: Ah...isso tem. Muito preconceito contra os ciganos. Um cado de 

gente tem preconceito sim.  



 

Entrevistador: Nas cidades assim, os senhores já sofreram preconceito? 

Cigano L: Já. Aqui para trás quando a gente saía, tem lugar que a gente 

saía, tem lugar que a gente saía também, arrumava alguma namorada. A 

gente sai aí. Um cado de gente ficava com preconceito, com raiva da 

gente. 

Entrevistador: Os senhores podem casar com mulheres que não são ciganas? 

Cigano L: Pode. 

Entrevistador: Mas as mulheres ciganas podem casar com homem não 

cigano? 

 Cigano L: Não, não pode. 

Entrevistador: Quando se casam com uma mulher não cigana ela passa a ser 

cigana? 

Cigano L: Passa. Aí ela vem morar no acampamento. 

Entrevistador: Já aconteceu aqui pelo acampamento? 

Cigano L: Já é comum. 

Entrevistador: Quando acontece algum conflito, é resolvido pelo tribunal dos 

mais velhos? 

Cigano L: Mais pra trás que tinha, agora não! Agora quando chega a 

arrumar confusão, que um chega bêbado, um vai lá começa a conversar, 

já resolve em família mesmo. 

Entrevistador: Todos aqui são membros da mesma família? 

 Cigano L: São família tudo, uma família só. 

Entrevistador: Vocês têm algum ensino entre vocês? Ensinam a língua? 

Cigano L: Tem. Ensinamos o romani e o chileno. 

Entrevistador: Em questão de trabalho, tem algum ensino que passa de pai 

para filho? 

Cigano L: Passa ensina eles a trocar para não tomar manta, não levar 

desvantagem até ele ficar mais esperto.  

Entrevistador: Os meninos acompanham o senhor?   

Cigano L: Acompanham. Aí quando a gente vai fazer um negócio, quando 

já de maior já, que já tá mais espertinho, já leva eles pra aí. Quando tá 



 

errado fala em outra língua pra ele não fazer que já tá errado pra ele fazer 

de outro tipo. 

Entrevistador: Posso pedir uma coisa ao senhor? O senhor pode falar uma 

frase em romani. 

Cigano L: O que você queria? 

Entrevistador: Como se fala “um dia bonito” em romani? 

Cigano L: Babanon. 

Entrevistador: E muito obrigado? 

Cigano L: Obrigado...Lachon! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 


