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apresentação 
 
 
Este volume traz uma releitura da dissertação de mestrado em Ciências da Educação, 

de autoria de Rafael Eduardo Inácio do Nascimento e orientação do Dr. Jair Moisés 

de Sousa, com contribuição de Larrídja Araújo Cabral e Arthur Vieira de Lima. 

 

A pesquisa que originou esta obra objetivou compreender a relação dos ciganos com 

a escola na perspectiva cultural (e transcultural) própria desse povo, utilizando-se para 

tanto como metodologia a pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem 

qualitativa, do tipo estudo de caso através de entrevistas e observação de campo. 

Como instrumento de recolhimento de dados utilizou- se de gravador de áudio, com 

transcrição fidedigna conforme apêndice disponível ao final desta obra. A pesquisa foi 

aprovada pelo CEP através do CAAE: 98198718.5.0000.5181 e os dados dos 

entrevistados foram resguardados conforme normas regulamentadoras e LGPD. 

  

Embora os ciganos sejam um povo milenar, pouco se compreende sobre a visão 

cigana quanto às normas, estruturas e ações que visam “integrá-los” à sociedade civil 

no formato hodierno. Os raros dados existentes demonstram apenas altos índices de 

analfabetismo, evasão escolar e escassez de políticas públicas adequadas para esta 

comunidade. Assim, a relação dos ciganos com a educação (e em segundo plano com 

o ambiente escolar) é o ponto mais sensível para a compreensão e reformulação das 

ações políticas de inclusão e de garantia do exercício pleno da cidadania.  

 

Os resultados desta pesquisa, aqui detalhados, poderão subsidiar as decisões 

públicas que afetem diretamente a comunidade envolvida, garantindo, ainda que 

indiretamente, a participação ativa deste povo no processo democrático, e refletindo 

na melhoria de vida e qualidade de vida dos mesmos.  
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CAPÍTULO 1 - OS CIGANOS NO MUNDO 

 

 

 O termo “cigano” é genérico e adotado ainda hoje, tendo em vista que a etnia 

divide-se em vários grupos e subgrupos, contudo, o termo “cigano” foi substituído e 

tem sido mundialmente pouco utilizado, aplicando-se em seu lugar os termos “rom” 

(singular), conforme apontado por Moonem (2011) e Guimarais (2012): os Rom, que 

se refere a um membro do grupo, ou Roma, a sua forma plural, e utilizam também, 

respectivamente, as seguintes variantes: Rrom e Rroma; Romani é usado como 

adjetivo (às vezes grafado com o “r” duplicado Romani, ou usado com “y” Romany); e 

é o termo utilizado para a língua dos Roma; são divididos em vários subgrupos com 

denominações próprias, como Kalderash, Matchuaia, Lovari, Curari, Ursari; são 

predominantes nos países da Europa Oriental, entretanto, a partir do século XIX, 

migraram para outros países europeus e para as Américas. 

 Conforme bem aduziu Lima (2014, p. 226)  

 

Segundo a cigana do grupo Calon Márcia Yáskara Guelpa, presidente 
da ONG Centro de Estudos e Resgate da Cultura Cigana (informação 
verbal), a etimologia da palavra “cigano” já possui uma conotação 
pesada, pois significa “pessoa que faz magia” ou “pessoa intocável”, 
definições que tiveram início com as concepções formuladas pela 
Igreja católica, já no século XVI. 
 

 A trajetória dos ciganos é marcada pelo preconceito. Muitos são os 

testemunhos que estes trazem do preconceito sofrido nas ruas, nas escolas, nas 

regiões por onde passam, o que ocorre na maioria das vezes pelo desconhecimento 

de quem realmente o são.   

 Como já mencionado alhures, até os dicionários apresentam a palavra “cigano” 

significando que ou quem age com astúcia para enganar ou burlar alguém; aquele que 

leva vida errante1. Essa visão para com o povo cigano é absorvida por onde ele passa 

e reflete na marginalização e segregação desse povo.   

 Marsiglia (2016)2 relata o mundo cigano como pessoas que não tem endereço 

fixo, documentos, conta em banco, carteira assinada, nem história e que a vida deles 

                                                           
1 AURÉLIO, Dicionário do. Dicionário Aurélio Online de Português. Disponível em: 
<https://dicionariodoaurelio.com/cigano>. Acesso em: 20 abr. 2018. 
2MARSIGLIA, L. A Saga Cigana. In.: Revista Super Interessante. Publicado em 31 ago. 2008. 
Disponível em: <https://super.abril.com.br/cultura/a-saga-cigana/>. Acesso em: 06 set. 2018. 
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passa despercebida, como se não existisse. Neste raciocínio, Brasil (2007, p. 4) cita 

o seguinte pensamento cigano: “minha terra é o planeta, meu teto é o universo, minha 

religião é a liberdade”.  

 Assim, os ciganos são caracterizados como nômades, o que faz surgir a 

seguinte indagação: O nomadismo cigano é uma característica de sua cultura ou uma 

forma de autodefesa desse povo diante do desprezo sofrido por onde passou? 

 Uma estória contada pelos próprios ciganos tem no nomadismo o destino do 

seu povo. Na versão contada pelo cigano Ivan Nicrites, citado por Pereira (2009, p. 

28), 

 

Quando o Cristo foi crucificado, o pior cravo, aquele que deveria ser 
enfiado em sua testa, um cigano deu um jeito de sumir com ele. Cristo, 
então, mesmo naquele estado de sofrimento, percebendo a atitude do 
rom, sussurrou-lhe: “Sigam você e seu povo o seu destino!” É por isso 
que nós, ciganos, somos protegidos de doenças graves, sempre 
temos o que comer, mas para isso precisamos sempre estar 
caminhando. Esse é o nosso destino. 

 

 Contudo, a teoria mais aceita relaciona o nomadismo com a própria história do 

povo cigano. Nocko (2016, p. 7) elucida: 

 

O próprio nomadismo, por vezes citado como um traço característico 
dos povos ciganos, possui relação direta com seu surgimento, 
expulsos de seu território original, e contribuiu para criar e consolidar 
relações históricas galgadas no preconceito. Diversos relatos 
associam a mobilidade cigana à perseguição: no momento em que se 
percebia a presença de um acampamento cigano instalado nos 
arredores, se estabelecia o clima de desconfiança na região. Assim, 
instaurada a perseguição, o acampamento buscava outra localização 
que garantisse o seu alojamento com alguma segurança. 
 

 Mesmo diante de toda hostilidade sofrida, os ciganos transformaram os efeitos 

dessa perseguição em uma forma de liberdade, que os faz não se prenderem em terra 

alguma. Nas palavras de Souza (2009), 

 

[...] o nomadismo nos grupos ciganos reflete um processo constante 
de exclusão social, não sendo uma prática natural e sim uma forma de 
enfrentar a discriminação. A história dos ciganos é marcada, desde a 
sua dispersão pelo mundo a partir do século XI, por perseguições e 
preconceitos (Vaz, 2005). No entanto, essa prática é percebida de 
outra maneira pelos ciganos, que a significam como uma forma de 
liberdade (...). Têm-se, assim, valores associados a essa prática que 
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possibilitam uma ressignificação dos fatos vivenciados (Tajfel, 1983): 
a exclusão sofrida é transformada em uma cultura de liberdade. 

 

 O nomadismo cigano, tão característico da história de vida desse povo, ficou 

registrado em sua bandeira, a qual foi definida no ano de 1971, em Londres, durante 

o 1º Congresso Mundial Romani (MONNEM, 2011, p. 175). 

 

 

Figura 1. Bandeira cigana 

Fonte:https://www.elo7.com.br/bandeira-cigana-para-altares-e-eventos/dp/BF2D15  

 

 A bandeira é composta por duas faixas horizontais de tamanho igual, sendo 

uma azul, na parte superior, simbolizando o céu, e a outra verde, na parte inferior, 

simbolizando a terra, e o desenho de uma roda vermelha de carroça no meio, 

simbolizando o nomadismo. (MONNEM, 2011) 
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TEORIAS SOBRE A ORIGEM DO POVO CIGANO 

 

 

A compreensão da cultura de um povo e de sua forma de comunicação implica 

o conhecimento de sua história. Os atualmente conhecidos como “ciganos” trazem 

consigo uma cultura rodeada de muitos mistérios, sendo estes também presentes em 

sua origem.  

A história dos ciganos, de uma maneira geral, tem sido escrita por não-ciganos 

e, neste sentido, torna-se difícil confirmar sua veracidade, pois tal estudo se dá de 

forma contrastiva, sempre em relação à cultura não cigana, pois os ciganos são 

enxergados a partir da visão de mundo dos não ciganos. Com isso, foge-se do óbvio: 

como eles se enxergam?  

A despeito das possíveis origens associadas aos ciganos, não passam de 

meras hipóteses as induções científicas relativas à nacionalidade primitiva desse povo 

(Moraes Filho, 1981).  

Moonem corrobora (2011, p. 12): 

 

Na realidade, todas as teorias (e inúmeras fantasias, mitos e 
lendas) sobre a origem dos ciganos não passam de mera 
especulação e não têm nenhuma comprovação empírica. Até 
hoje, apenas as semelhanças das línguas ciganas com o 
sânscrito parecem devidamente comprovadas, pelo que os 
ciganólogos costumam admitir que os ciganos são originários da 
Índia. Mas isto também é tudo e, como já dissemos, somente a 
semelhança linguística na realidade não comprova coisa 
alguma. 

 

Feitas estas considerações, tem-se que a hipótese mais difundida e mais aceita 

pelos ciganólogos atuais é a de que os ciganos são originários da Índia, como citado, 

por causa da semelhança da língua hindi e do sânscrito. 

Foi a partir do final do século XIX que os etnólogos começaram a juntar o 

quebra-cabeça cigano com ponto de partida nas evidências das características físicas, 

dos mitos tribais, e mais importante que tudo, das raízes e dos apêndices de sua 

língua. Por sua condição de estrangeiros e a sua facilidade de aprender idiomas 

novos, os estudiosos concordaram que os ciganos conseguiriam sobreviver onde quer 

que fossem, bem como pelo acervo de seus “conhecimentos tribais de dança, canto, 

habilidade com os metais e o trato com seus animais, ou pela prática da Medicina 
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Indiana, quiromancia, isso quando as oportunidades e o interesse do público 

permitiam” (LELAND 1962, p. 10-11 apud NIQUETTI, 2016, p. 14). 

Destarte, Simões (2007) afirma que há identificação do povo cigano na história 

a partir do ano III a.C., e confirma que existem sinais que localizam sua origem no 

norte da Índia, mais exatamente na região do Punjab, onde hoje se encontra o 

Paquistão. 

Atentando à semelhança estabelecida entre o romani – língua cigana – e o 

sânscrito, constatou-se que de cada trinta palavras do romanês, treze são de origem 

híndi (CICHOWICZ, 2013)3. 

Diante dos estudos realizados pelos linguistas, Ortega (1986, p. 14) conclui que 

 

Não existe hoje em dia nenhuma dúvida, portanto, acerca da origem e 
identidade dessa minoria, fundamentalmente graças aos trabalhos dos 
linguistas. Assim, chegou-se a identificar a língua dos ciganos (o 
romani) como pertencente ao grupo neo-hindu, estreitamente 
relacionado com línguas atuais como o hindi, o goujrathye o cachemiri.   

 

Além da semelhança linguística entre o romaní (língua cigana) e o sânscrito 

(língua indiana), chegando-se a conclusão que o romaní é uma língua hindu, de 

origem ariana, também encontraram semelhanças em relação as profissões exercidas 

pelos ciganos e as profissões exercidas pelas castas indianas (SIBAR, 2012). 

Entretanto, a suposta origem indiana também é muito criticada por alguns 

ciganólogos. Fraser (1992, p. 22 apud MOONEM, 2011, p. 11) salienta que a 

“linguística histórica não pode determinar a origem racial e étnica dos indivíduos que 

falavam Romani. Não se pode ter certeza que grupos ou povos são racialmente 

aparentados apenas porque falam línguas aparentadas”.  

Para Moonem (2011, p.11): 

 

[...] estas semelhanças linguísticas podem significar também, e tão 
somente, que os assim chamados ciganos, durante muito tempo e por 
motivos ainda ignorados, viveram na Índia, sem serem e nunca terem 
sido indianos, ou que tiveram contato com indianos ou não-indianos 
que falavam o hindi, mas fora da Índia.  

                                                           
3 CICHOWICZ, Ana Paula Casagrande. Jesus era um bom cigano!: as histórias bíblicas rom 
kalderash e a interface entre a romanicidade e o evangelismo. Dissertação (mestrado) - Universidade 
Federal de Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação 
em Antropologia Social, Florianópolis, 2013. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/107345> Acesso em: 13 mar. 2018. 
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Existe ainda quem especule a origem dos ciganos como proveniente do Egito. 

Pereira (2009, p. 22), acerca da suposta origem egípcia, afirma que até hoje boa parte 

dos ciganos diz ser o Egito sua terra de origem, mas refuta: 

 

O fato é que, a partir do século XVI, quando os ciganos já se 
encontram espalhados por toda a Europa [...] são encontradas em 
documentos oficiais referências aos chefes ciganos como duque ou 
conde do Pequeno Egito, porque os ciganos se diziam descendentes 
de cristãos exilados do Pequeno Egito e portadores de documentos 
papais que os autorizavam a peregrinar durante sete anos. Nunca se 
definiu geograficamente o que era o Pequeno Egito: Síria, Grécia, 
Chipre, regiões vizinhas.  
 

Moonem (2011, p. 9-10) também esclarece de onde surgiu a possível origem 

egípcia: 

 

No início do Século 15 estes “ciganos” migraram também para a 
Europa Ocidental, onde quase sempre afirmavam que sua terra de 
origem era o “Pequeno Egito”. Hoje sabemos que esta era então a 
denominação de uma região da Grécia, mas que pelos europeus 
da época foi confundida com o Egito, na África. Por causa desta 
suposta origem egípcia passaram a ser chamados “egípcios” ou 
“egitanos”, ou gypsy (inglês), egyptier (holandês), gitan (francês), 
gitano (espanhol), etc. Mas sabemos que alguns grupos se 
apresentaram também como gregos e atsinganos, pelo que também 
ficaram conhecidos como grecianos (espanhol antigo), tsiganes 
(francês), ciganos (português), zíngaros (italiano). (Grifos nossos) 

 

Combatendo aqueles que defendem a origem dos ciganos apenas pela 

verificação de dados culturais, Moonem (2011, p. 12) acrescenta 

 

Quanto a isto, Fraser cita o caso da Grécia onde, na década de 80, a 
TV apresentou um documentário que mostrava a origem indiana dos 
ciganos. Depois disto, jovens ciganas gregas passaram a vestir os 
longos e coloridos sáris indianos e introduziram elementos orientais 
nas suas danças. Ao que Fraser (1992: 311), maliciosamente (mas 
com toda razão), acrescenta: “Talvez daqui a uns 50 anos, 
etnomusicólogos apresentem estes elementos como um vestígio 
cultural de sua pátria original” (a Índia). 
 

Interessante registrar outro exemplo dessa “indianização”, dessa vez ocorrida 

na ex-Iugoslávia, após o II Congresso da União Romani Internacional, no qual a 

primeira-ministra Indira Ghandi declarou (de forma simbólica) que a Índia era a pátria-

mãe de todos os ciganos. Após essa afirmação, pelo menos na ex-Iugoslávia, muitos 



 
 

13 

ciganos começaram a ornamentar suas casas com estátuas e quadros de deuses 

indianos e bonecos em trajes indianos, jovens ciganas substituíram a calça turca pelo 

sári indiano, músicas e filmes indianos se tornaram de repente populares, e houve até 

quem trocasse a religião muçulmana pelo hinduismo (FONSECA, 1996 apud 

MOONEM, 2011). 

A antropóloga Sant’Ana (1972, apud PEREIRA, 2009, p. 19) também afirma: 

“as tentativas de alguns estudiosos de determinar uma origem para os ciganos não 

têm trazido resultados satisfatórios; o reconhecimento de muitos de uma origem hindu 

ainda deixa dúvidas, para se ter esta como uma tese verdadeira”.  

Destarte, mesmo diante da realidade atual de que muitos ciganos e ciganólogos 

tem por certa a origem indiana dos ciganos com base na questão linguística e cultural, 

como citado alhures não há como se asseverar tal assertiva com propriedade, sem 

que pairem muitas dúvidas sobre sua veracidade. Provavelmente a origem dos 

ciganos permanecerá imbuída numa nuvem obscurecida pela falta de registros 

históricos contundentes.  

 

 

O INÍCIO DAS PERSEGUIÇÕES 

 

 

Como visto, por causa de sua tradição predominantemente oral, são escassas 

as evidências históricas sobre os ciganos, tendo, então, sua peregrinação pelo mundo 

sido registrada, em sua grande maioria, a partir das leis e decretos que os expulsavam 

ou os tornavam criminosos unicamente por serem ciganos.  

Segundo bem assevera Niquetti (2016, p. 13): 

 

As comunidades ciganas são formadas por grupos heterogêneos que 
apresentam organizações distintas e são considerados agrafos, isto é, 
não possuem registros históricos com fontes documentais reduzidas 
aos registros feitos por leis de repressão e de expulsão que 
caracterizam os primeiros quatro séculos de sua passagem pela 
Europa. 

 

Assim, os primeiros registros históricos da peregrinação do povo cigano são da 

Europa. Foi lá também que se iniciaram as perseguições, ao menos as que foram 

registradas. Mas o que se conta acerca da passagem dos ciganos pela Europa?  
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Após o povo cigano ter deixado o noroeste da Índia, alguns grupos emigraram 

para a Pérsia, outros para a Ásia central e outros para o ocidente, para Bizâncio, 

alcançando a Europa, o que ocorreu entre 1300 e 1400 d.C. (RAMANUSH, 2011)4. 

Montes (2016, p.83) apresenta uma publicação de uma revista que registra a 

forma física e as vestimentas dos primeiros ciganos que chegaram à Europa no ano 

de 1421: 

 

Artículo de Jean-Yves Carluer, aparecido en la revista 
EXPERIENCES” Documento 3 trimestre 1975 Francia. “En octubre de 
1421 desde lo alto de la torre se podia contemplar um pequeño grupo, 
raro por su apariencia, eran unas treinta personas, los cuales se 
dirigían a la rica ciudad de Arras. Su piel muy oscura, la barba cubría 
el rosto de los varones, su idioma desconocido, las mujeres llevaban 
un turbante en la cabeza y anillos en las orejas. Sus ropas flácidas 
flotabanenel aire.” 

 

Conforme descreve Moraes Filho (1981), quando os ciganos chegaram a Paris 

em 1427 com um séquito de mais de cento e vinte pessoas, eram homens estranhos 

e de cabelos crespos, mulheres trigueiras em cujas orelhas reluziam brincos de prata 

e de pedraria. 

Entre os séculos XIV e XV os ciganos vão se espalhando por toda a Europa. 

Importa mencionar que esses grupos não chegaram sem ordem nem disciplina, nem 

tinham “feiticeiros” à frente, mas eram organizados em kumpanias e os chefes ciganos 

ostentavam certos títulos, como se tem notícia pelos registros das cidades por onde 

passavam: duque Andrès do Pequeno Egito, Miguel, Antonio e Martin, condes do 

Pequeno Egito, e tantos outros (PEREIRA, 2009). 

Todavia, com o passar do tempo os títulos apresentados pelos ciganos já não 

eram mais tão bem aceitos. Nem se sabe ao certo se de fato existia essa região 

chamada Pequeno Egito.  

Contando estórias, os ciganos conseguiram, em princípio, a simpatia das 

populações e a recomendação, por cartas, de autoridades governamentais e 

religiosas. Contudo, com o tempo tiveram que arranjar uma justificativa de maior 

impacto, pois as cartas imperiais já não convenciam. Diziam, então, que tinham ido a 

Roma confessar seus pecados e o papa lhes decretara sete anos de peregrinação 

como penitência. Assim, se muniram de uma carta que afirmavam lhes ter sido dada 

                                                           
4 Cigano e antropólogo, presidente da ONG Embaixada Cigana no Brasil, fala no “Projeto Cultura 
Cigana, Nossa História por Nós”. 
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pelo papa e nesta constava que todos os bispos e abades que encontrassem deveriam 

“benzer” a palma de suas mãos com ouro e outros tipos de auxílio, para ajuda-los a 

prosseguir em sua caminhada de penitência (PEREIRA, 2009). 

Os ciganos passaram a ser rejeitados na Europa a partir de um desencanto por 

suas tradições e modo de viver, os quais passaram a gerar incômodo para autoridades 

civis e religiosas e para a população em geral. A partir do final do Século XVI os salvo-

condutos e cartas de apresentação praticamente deixam de existir ou de ter valor. Os 

viajantes exóticos que apareceram na Europa Ocidental a partir de 1400, os quais 

depois foram chamados “ciganos”, conforme inúmeros documentos históricos e 

inclusive muitas pinturas e peças teatrais da época comprovam, tinham também vários 

costumes um tanto exóticos que eram condenados na época (como, aliás, ainda hoje). 

Inicialmente ainda tolerada nos países católicos, quase todas estas fontes históricas 

apresentam queixas sobre a mendicância, a qual depois foi mais severamente 

condenada, principalmente nos países com predominância da religião calvinista ou 

luterana, como no norte da Holanda ou na Alemanha - ou sobre furtos ou outros 

delitos. (MOONEM, 2013): 

Quanto ao início então das perseguições do povo cigano na Europa, Moonem 

(2004, p. 140) bem elucida 

 

Num volumoso livro sobre a história dos ciganos nos Países Baixos 
até meados do século 18, o historiador Van Kappen distingue três 
períodos: a) de 1420 até mais ou menos 1530: curiosidade e 
tolerância; b) de 1530 até o final do século XVII: desencanto e 
perseguições; c) do final do século XVII até meados do século XVIII: 
ódio e extermínio. Nos outros países essas datas podem variar um 
pouco, dependendo inclusive da época da entrada dos primeiros 
ciganos, mas a transformação de atitudes benévolas em ódio é 
semelhante em praticamente toda a Europa.  
 

Sintetizando, então, a passagem dos ciganos pela Europa, tem-se que em 

vários países vigoraram leis e conceitos vexatórios e discriminatórios em relação aos 

ciganos. No século XV, na Alemanha, se atribuíam supersticiosamente aos ciganos 

as epidemias e calamidades. Foram expulsos e excomungados na França em 1427 

pelo bispo de Paris sob a acusação de serem bruxos. Na Dinamarca, em 1585, se 

ordenava executar o chefe de qualquer grupo cigano tão logo fosse capturado, e a 

tribo deveria ser expulsa do país. Na Inglaterra, em 1562, e na Espanha de Felipe V, 

uma lei prescrevia que os ciganos não teriam direito sequer a se refugiar nas igrejas 
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e santuários. A Romênia escravizou os ciganos por quatro séculos. A Rússia tentou 

reprimir o nomadismo. Em Portugal e na Espanha, tudo lhes era proibido: falar sua 

língua, ser nômade, andar em grupo, vestir seus trajes característicos, praticar a 

quiromancia e a cartomancia; os filhos eram separados dos pais e levados a 

educandários para que tivessem uma “educação decente”. Era-lhes negada a 

condição de etnia. As penas por qualquer transgressão variavam de açoites, galé e 

degredos, até a pena de morte. (PEREIRA, 2009) 

Com todo esse histórico de preconceitos e discriminações, foi a partir das 

colonizações europeias nas Américas e na África que os europeus tentaram, então, 

se livrar dos ciganos enviando-os para suas colônias. 

 

 

O HOLOCAUSTO CIGANO 

 

 

Mesmo diante de toda a perseguição sofrida pelos ciganos na Europa: a 

escravidão, as expulsões, a deportação para as Américas, etc., e, como visto, também 

no Brasil, nada se comparou ao genocídio sofrido na Alemanha, esquecido pela 

história. 

Foi durante a Segunda Guerra Mundial que o regime Nazista, após várias 

conquistas, conseguiu colocar em prática seus planos de limpeza racial, não só em 

relação aos judeus, que são comumente mencionados, mas também em relação ao 

povo cigano. 

Porraimôs, que significa, literalmente, “destruição”, é um termo cunhado pelo 

povo cigano para descrever essa tentativa do regime Nazista em exterminar este 

grupo étnico da Europa, juntamente com os judeus (BRASIL, 2007). 

Hodiernamente a bibliografia sobre o holocausto judeu é imensa e inclui 

museus e memoriais especialmente construídos para lembrar este triste genocídio, 

contudo o holocausto cigano sempre foi considerado um fato de menor importância. 

Os documentos históricos provam que ao lado de cerca de seis milhões de judeus, 

nos mesmos campos de concentração, nas mesmas câmaras de gás, nos mesmos 

crematórios, ou então fora deles num lugar qualquer da Europa, foram massacrados 

também cerca de 250 a 500 mil ciganos (MOONEM, 2011). 
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A perseguição aos ciganos na Alemanha, contudo, não teve início apenas 

durante a Segunda Guerra Mundial. Antes mesmo do genocídio propriamente dito, 

“Seus cavalos foram mortos a tiros, seus nomes alterados e suas mulheres foram 

esterilizadas. Os seus filhos foram brutalmente retirados de suas famílias e entregues 

à famílias não ciganas” (BRASIL, 2007, p. 15). 

Quando os nazistas chegaram ao poder em 1933, a maioria dos ciganos já 

estava devidamente registrada e identificada, e já existiam políticas anticiganas, tanto 

na Alemanha quanto em vários países vizinhos. A diferença era que agora os ciganos 

passaram a ser perseguidos e exterminados também por motivos raciais, e não 

apenas por serem considerados associais ou criminosos natos. Contudo, isso foi 

negado pelos alemães após a II Guerra Mundial, quando foram obrigados a pagar 

indenizações às vítimas perseguidas por motivos raciais, pois admitiram como caso 

único os judeus. Embora tenham sempre afirmado que os ciganos foram perseguidos 

por serem associais, criminosos ou espiões, e não por serem de uma raça diferente, 

não resta a menor dúvida que ambos os fatores pesaram na perseguição. (MOONEM, 

2011) 

 No hino internacional cigano, nomeado “Gelem, Gelem” que se traduz por 

“Caminhei, Caminhei”, um trecho traz à memória esse lamentável acontecimento: “Eu 

também tive mulher e filhos bonitos, mataram minha família, os soldados de uniforme 

preto”. (LIMA, 2014, p. 226) 

 Os ciganos, então, foram vítimas invisíveis desse holocausto, não tendo muita 

importância para a história, certamente, como visto, essa invisibilidade foi motivada 

por toda sua trajetória de perseguição, tendo a discriminação estampada em seus 

rostos.  

 

 

A CHEGADA DOS CIGANOS À AMÉRICA 

 

 

Devido à grande perseguição na Europa, o povo cigano viu na colonização das 

Américas uma oportunidade para melhores condições de vida. Moonem (2011), 

destaca que desde a década de 90, dezenas de milhares de Rom do leste foram 

repatriados, e continuam sendo repatriados, para seus países de origem, 
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principalmente pela Alemanha e a França, restando uma possível única esperança: o 

caminho para as Américas. 

Nas peregrinações dos ciganos pela Europa, não havia a finalidade de se 

estabelecer, e sim, o intuito de encontrar facilidade de vida. Na imigração dos Rom 

para as Américas, principalmente nos Estados Unidos, no Canadá e também nos 

países sul-americanos não existem registros do número de ciganos que receberam 

exílio político ou mesmo visto de permanência nestes países. Como Moonem (2011) 

afirma, o motivo da inexistência de tais informações é simples: os ciganos entram ou 

tentam entrar nestes países como imigrantes, apresentando passaportes de algum 

país da Europa Ocidental ou Oriental, e nunca declarando a sua identidade cigana. 

No Brasil, o primeiro registro oficial da chegada de ciganos trata-se de um 

decreto do Governo português, no qual deportava por 5 anos o cigano João Torres e 

sua esposa Angelina para terras brasileiras, no ano de 1574 (BRASIL, 2013). 

 



 
 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS CIGANOS NO BRASIL 
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CAPÍTULO 2 - OS CIGANOS NO BRASIL 

 

 

O INÍCIO DAS PEREGRINAÇÕES DOS CIGANOS EM TERRAS BRASILEIRAS 

 

 

Como supracitado, os países ibéricos degredavam os ciganos encontrados em 

seus territórios para suas colônias. Os primeiros ciganos chegados ao Brasil no século 

XVI eram Calón. A partir do século XVII generalizou-se o degredo de bandos de 

ciganos para cá, principalmente após 1686 (SIBAR, 2012). 

Em 1686 o Brasil começa a receber os primeiros bandos ciganos deportados 

de Portugal. Contudo, em 1718, outras capitanias receberam ciganos. Donovan (1992, 

p. 35 apud TEIXEIRA, 2008, p. 16) mostra a posição da corte portuguesa para com 

os ciganos: 

 

Como uma forma de expor publicamente sua determinação João V 
ordenou a deportação imediata de uma pequena comunidade cigana 
constituindo de cinquenta homens, quarenta e uma mulheres e 
quarenta e três crianças, então detidos na prisão municipal de 
Limoeiro. Seu banimento foi um procedimento cuidadosamente 
planejado, servindo como um ato de Estado. [...] A visão dos ciganos 
partindo acorrentados demonstrava para os espectadores o esforço 
da coroa pelo controle social. Isso é, a publicação dos banimentos 
subsequentes assinalavam, sem dúvida, que a assimilação não era 
mais uma opção dos ciganos para escapar de seu status criminoso.  
 

Neste mesmo ano, o Governo de Pernambuco envia um comunicado para 

Lisboa, amparando-se no decreto mencionado pelo rei: comunicaram que foram 

enviados ciganos para aquela capitania, mas parte deles deveria ser remetida depois 

para o Ceará/Brasil, e outra parte para Angola/África. Solicitavam também tomar 

cuidado para que nenhum cigano permanecesse em Pernambuco, e também foi 

recomendado aos governadores do Ceará e de Angola que não permitissem os 

ciganos voltar a Portugal, nem autorizassem o uso de sua língua, também chamada 

de “geringonça”. (TEIXEIRA, 2008). 

Costa (1983, p. 299-300 apud Moonen, 1996, p. 124) afirma:  

 

[...] ficaram na capitania (de Pernambuco) vários ciganos, aos quais 
concedeu o vice-rei, [...] que eles fossem estabelecer a sua morada 
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em Sergipe del-Rei. Permanecendo em Pernambuco avultado número 
de ciganos, apesar das ordens em contrário, representa contra eles a 
câmara de Olinda [...], dizendo na carta que [...] viviam eles 
espalhados pela capitania, cometendo toda sorte de crimes [...], que 
não se podia mais tolerá-los, concluindo que [...] houvesse de os 
mandar para o Ceará, onde poderiam prestar algum serviço na 
conquista do gentio bravio, e ficar assim o povo com algum sossego. 

 

No mesmo ano de 1718, em que os ciganos foram degredados de Portugal 

para Pernambuco, de acordo com Teixeira (2008, p. 17), Dom João V deportou 

também para a Bahia várias famílias ciganas, sobre os cuidados do vice-rei, nestes 

termos: 

 

Eu Dom João, pela graça de Deus, etc.., faça saber a V. Mercê que 
me aprouve banir para essa cidade vários ciganos – homens, 
mulheres e crianças – devido ao seu escandaloso procedimento neste 
reino. Tiveram ordem de seguir em diversos navios destinados a esse 
porto, e, tendo eu proibido, por lei recente, o uso de sua língua 
habitual, ordeno a V. Mercê que cumpra essa lei sob ameaça de 
penalidades, não permitindo que ensinem dita língua a seus filhos, de 
maneira que daqui por diante o seu uso desapareça.  
 

Os registros históricos confirmam que o grupo de ciganos que foram 

deportados para Salvador teve um considerável crescimento populacional e 

econômico. A primeira capital colonial brasileira tornou-se a mais importante cidade 

para os ciganos do Brasil. De lá saíram muitos ciganos rumo à região de Minas Gerais, 

causando grande incômodo às autoridades (TEIXEIRA, 2008). 

Os ciganos no Brasil vaguearam por vários estados, sendo sempre expulsos 

de um lado para outro, pois ninguém os queria em suas proximidades. Assim, Moonem 

(1996, p.126) bem resume essa peregrinação: 

 

Minas Gerais expulsa seus ciganos para São Paulo, que os expulsa 
para o Rio de Janeiro, que os expulsa para Espírito Santo, que os 
expulsa para a Bahia, de onde são expulsos para Minas Gerais, etc. 
Ou seja, o melhor lugar para os ciganos sempre é no bairro, no 
município ou no estado vizinho; ou então no país vizinho ou num país 
bem distante. 
 

Nos anos que precederam a Independência, durante a permanência da Corte 

portuguesa no Brasil, parece ter sido o momento de maior aceitação e de valorização 

romântica da comunidade cigana, ao menos no Rio de Janeiro (TEIXEIRA, 2008) 
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No Rio de Janeiro os ciganos chegaram no início do século XVIII, em uma área 

de brejos que ficou conhecida como o Campo dos ciganos, mais tarde como o Largo 

do Rossio, e hoje como a Praça Tiradentes. Antes da Independência os ciganos 

gozavam de uma boa aceitação, pelo menos no Rio de Janeiro, e tiveram uma 

considerável expansão econômica e artística, e, embora tenham chegado como 

degredados no século XVIII, em estado de miséria, muitos se tornaram ricos, alguns 

pela comercialização de escravos, ou por suas várias profissões, como 

desenvolvimentos artísticos, e até como oficiais de Justiça. Atos inconcebíveis em 

Portugal ocorriam no Rio, como a participação de dançarinos ciganos em festividades 

reais (TEIXEIRA, 2008). 

Mesmo que alguns ciganos gozassem de acesso à Corte, essa não era a 

realidade da maioria, pois a fama de ladrões e criminosos nunca deixaram de 

acompanhá-los (TEIXEIRA, 2008). 

Mas, com o império recém fundado, a realidade mudou. Teixeira (2008, p. 25) 

afirma: “Assim, em fins da década de 1820, os ciganos já não eram mais requisitados 

para se apresentarem nas festividades na Corte do império recém-fundado. Não havia 

qualquer possibilidade de eles servirem ao perfil que se queria para o ‘ser brasileiro’”. 

Destarte, os ciganos já não possuíam as qualidades exigidas para serem 

considerados brasileiros, e foram excluídos da história do Brasil, não considerados 

em sua miscigenação desde os primórdios, a despeito de, como visto, estarem 

presentes na nação desde a época colonial, como assevera Teixeira (2008, p. 25): 

 

Em meados do século XIX, o Império elegeu o indígena como seu 
símbolo fundamental e fez-se o discurso de que a miscigenação entre 
o branco, o negro e o índio promoveria o patriotismo e consolidaria a 
nação. Diante disso, a presença dos ciganos na composição da 
população seria omitida, pois era uma minoria difícil de ser apreendida 
por esse discurso nacionalista. Negando-se aos ciganos o direito à 
história, tentava-se colocá-los à margem da "boa sociedade."  
 

Os ciganos da etnia Rom tiveram sua história profundamente vinculada à 

Europa Central e aos Balcãs, de onde migraram a partir do século XIX para o leste da 

Europa e para a América. Os Sinti, também chamados Manouch, falam a língua sintó 

e são numericamente expressivos na Alemanha, Itália e França. No Brasil, nunca foi 

feita uma pesquisa apurada sobre sua presença. Provavelmente, os primeiros Sinti 
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chegaram ao país também durante o século XIX, vindos dos mesmos países europeus 

já mencionados. (TEIXEIRA, 2008) 

Quanto à chegada dos Rom em Minas Gerais, Teixeira (2008, p.28) traz uma 

importante informação, desconhecida dos livros de história do nosso país: 

 

...o Rom que mais cedo chegou ao território mineiro foi Jan 
Nepomuscky Kubitschek [...]. Atendendo pela alcunha de João 
Alemão, [...] deve ter entrado no Brasil por volta de 1830-1835, 
casando-se pouco depois com uma brasileira." Em seu matrimônio [...] 
teve pelo menos dois filhos. [...] O segundo foi Augusto Elias 
Kubitschek, [...] que teve pelo menos uma filha, Júlia Kubitschek, que 
viria a ser a mãe de Juscelino Kubitschek (1902-1976), [...] Presidente 
do Brasil (1956-60).  
 

Intrigante, então, o fato de não ser citado nos livros de história a origem do 

presidente Juscelino Kubitschek como sendo cigano, ou ao menos que seja 

considerado descendente de cigano. Esse fato apenas reflete o esquecimento desse 

povo em meio à sociedade maioritária. 

Moonem (1996, p. 136) assevera que “os dados históricos até hoje disponíveis 

são comprovadamente poucos, porque os historiadores brasileiros nunca deram 

importância à História Cigana”. Ainda retruca que os poucos dados disponíveis são 

eivados de distorção pela visão etnocêntrica dos informantes e dos próprios 

historiadores. 

Como visto, o Brasil nunca aceitou os ciganos como pessoas civilizadas que 

pudessem fazer parte da sociedade, assim excluídos desde os primeiros registros de 

sua população. A despeito de estarem presentes no país desde sua colonização, a 

exclusão dos mesmos como participantes desta nação reflete até os dias atuais no 

sentimento de diferenciação que os próprios ciganos fazem em relação aos não-

ciganos, e destes para com aqueles.   

 

 

O MAPA DO POVO CIGANO NO BRASIL 

 

 

 No Brasil o povo cigano está presente em ao menos três etnias: Calon, Rom e 

Sinti, cada uma com línguas, culturas e costumes próprios. Os Rom brasileiros 

pertencem principalmente aos sub-grupos Kalderash, Machwaia e Rudari, originários 
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da Romênia; aos Horahané, oriundos da Turquia e da Grécia, e aos Lovara. A eles se 

juntam os Calons, em grande quantidade numérica, oriundos da Espanha e de 

Portugal. Já os Sinti chegaram principalmente após a 1ª e 2ª Guerra Mundial, vindos 

da Alemanha e da França (BRASIL, 2013). 

 

 

Figura 2 – Mapa das Comunidades Ciganas, por município. 
Fonte: Brasil, 2011. 

 

 Na figura 2 verifica-se a distribuição das comunidades ciganas pelo território 

brasileiro, ficando evidente o número expressivamente maior de acampamentos 

ciganos fixos em relação aos acampamentos temporários, o que demonstra que 

possivelmente há uma maior sedentarização por parte dos ciganos que vivem no 

Brasil. 

 

A REALIDADE DAS COMUNIDADES SEDENTARIZADAS 

 

 

 Segundo consta informação no sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), no censo de 20105, para subsidiar políticas capazes de promover 

                                                           
5 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2010. 
Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-
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a inclusão sociocultural das comunidades ciganas, 290 municípios reconheceram a 

existência de acampamentos ciganos em seu território.  

 Como visto no mapa acima (Figura 2) existem muitas comunidades ciganas 

fixas em solo brasileiro. A despeito dessa sedentarização aparente, os ciganos ainda 

possuem um espírito nômade, seja em suas mudanças por se sentirem pertencentes 

a vários lugares, seja no desapego a seus pertences, que são constantemente 

vendidos ou trocados, por prezarem acima de tudo pela liberdade, conforme bem 

destaca Cruz (2015?)6 

 

[...]algumas características permitem traçar um perfil comum a esses 
grupos, dentre as principais: 
– Espírito viajante, ainda que nem todos sejam nômades; 
– Sentem-se pertencentes a vários lugares; 
– Estão sempre fazendo negócios com seus pertences; 
– Não gostam de se submeter a leis e a regras que não sejam as deles; 
– Prezam, acima de tudo, pela liberdade. 
Cada cigano tem uma forte identificação com seu grupo familiar ou 
com as famílias que têm o mesmo ofício. Não existe uma identidade 
única entre todos os ciganos. A dispersão e o nomadismo, que tiveram 
início há mais de dez séculos, propiciaram contatos interétnicos e 
adaptações às condições locais. 
(Grifos nossos) 

 

 Grande parte da população cigana vive em casas e não praticam mais o 

nomadismo. Parte dos homens ciganos se dedica ao comércio e, as mulheres, à 

leitura de mãos. De uma maneira geral, há uma taxa muito grande de analfabetismo 

entre eles, e são excluídos de programas governamentais de assistência social à 

saúde ou educação (GASPAR, 2012)7.  

 No ano de 2011 foi publicada uma série inédita de reportagens sobre os ciganos 

no Brasil produzida pela Rádio Senado, denominada “O Povo Cigano no Brasil”8 e foi 

dividida em seis episódios, tendo passado por vários acampamentos ciganos em 

                                                           
censo.html?busca=1&id=1&idnoticia=1612&t=munic-2009-apenas-7-1-municipios-tem-delegacia-
mulher&view=noticia>. Acesso em: 08 out. 2018. 
6 CRUZ, J. D.; CRUZ, T. J. M. Ciganos no Brasil: Breve Introdução e Aspectos Gerais de um 
Povo. Realização: Observatório da Diversidade Cultural e Cnpq.[2015?] Disponível em: 
<http://observatoriodadiversidade.org.br/site/ciganos-no-brasil-breve-introducao-e-aspectos-gerais-de-um-
povo/>. Acesso em: 08 out. 2018. 
7 GASPAR, Lúcia. Ciganos no Brasil. Pesquisa Escolar Online, Fundação Joaquim Nabuco, Recife. 
Disponível em: <http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/>. Acesso em: 08 out. 2018. 
8 RÁDIO SENADO. O Povo Cigano no Brasil. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/radio/1/reportagem-especial/resumo-de-o-povo-cigano-no-brasil>. Acesso 
em: 09 out. 2018. 
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várias regiões do país, demonstrando como vivem essas comunidades. Assim, 

importante se faz trazer à baila algumas informações apresentadas nessa série sobre 

as comunidades sedentarizadas. 

 A reportagem foi até São Paulo, há pouco mais de 30 km do centro da capital, 

na periferia da cidade de Imbu das Artes, onde há quase quatro anos uma comunidade 

cigana ainda sobrevive de pequenos rolos e da venda de animais, trabalham com 

venda de porco, de vaca, de cavalo, de carros velhos. Quando se chega no 

acampamento logo se vê as dez barracas de lona, os varais coloridos pelas roupas 

ciganas, e o brilho das panelas que reluzem ao sol penduradas na entrada das tendas. 

Cavalos e vacas pastam ao redor e as crianças brincam rodeadas por cachorros e 

galinhas em meio aos tufos de mato. Contudo informam que no fim do ano os ciganos 

terão que deixar o espaço para dar lugar a um hipermercado. A cigana Adriana Jorge 

relata que todos os dias vai ao centro de São Paulo exercer o ofício da buenadicha, a 

leitura das mãos, que diz ter aprendido com a mãe.  

 Ainda em São Paulo a reportagem encontrou ciganos que vivem com boas 

condições financeiras. O presidente da Associação da Preservação da Cultura Cigana 

do estado trabalha em um bem instalado escritório no bairro de Vila Mariana e explica 

que muitos Rons são ricos comerciantes e moram em condomínios de luxo na capital 

e também em Campinas. Ele diz que esses ciganos ricos, no fundo de suas casas 

possuem barracas com tapete persa e é nelas que eles recebem suas visitas. 

 Já no Espírito Santo, no distrito de Praia Grande, município de Fundão, ao norte 

da capital Vitória, a reportagem encontrou um acampamento cigano com cerca de 

trinta barracas e aproximadamente duzentas pessoas que se estabeleceram há cerca 

de dois anos na mesma área. O terreno é limpo e muito bem organizado. Em muitas 

tendas há carros estacionados que dividem espaço com os quartos dos moradores. 

Um dos anseios desse grupo é por um espaço onde eles possam montar seus 

acampamentos. Como qualquer brasileiro, eles querem ter um lugar para morar. O 

líder do grupo reivindica que o poder público reserve terras específicas para o seu 

povo. Na área da saúde os ciganos que vivem no Espírito Santo conseguiram 

atendimentos dentro de seus acampamentos, contudo na área da educação a 

realidade é diferente. A maioria dos adultos é analfabeta ou semianalfabeta. A 

perspectiva é que agora os pequenos ciganos frequentem a escola e assim possam 

ter a oportunidade de encontrar nas letras um futuro mais tranquilo.  
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 A reportagem também seguiu por Goiás, onde os calóns de Trindade têm nos 

pequenos negócios seu principal ganha pão. Os homens em geral comercializam 

ferramentas nas cidades vizinhas e também costumam viajar para fazer dinheiro em 

outras regiões do país. Já as mulheres ajudam no orçamento doméstico vendendo 

tecidos e roupas de cama, porém para exercer essa atividade precisam disfarçar sua 

condição de cigana, pois caso contrário as pessoas não compram. Os jovens, apesar 

de terem residência fixa, ainda lutam por chances no mercado de trabalho.  

 No sul da Bahia, onde existem diversas comunidades ciganas, a reportagem 

se dirigiu a três delas, em Porto Seguro, com cerca de 150 pessoas vivendo em cada 

uma. Eles já estão há quatro décadas na região, mas fixaram morada há oito anos. 

Eles contam que já sofreram muito preconceito, mas que hoje já conseguiram 

conquistar mais a confiança da população e conseguem comprar fiado. Suas casas 

são feitas de alvenaria, mas os que tem menos condições construíram galpões para 

morar. A economia do lugar é basicamente de compra e venda de mercadorias, 

principalmente de carros usados, e cada casa é responsável por seu próprio sustento. 

Não há dinheiro coletivo, mas ninguém passa necessidades, o que um come, o outro 

também come. Para melhorar suas condições de vida os ciganos criaram uma 

associação e também passaram a incentivar as crianças a frequentarem a escola. O 

cigano João Paulo Cruz diz que antigamente o cigano era muito discriminado então 

era muito difícil ele estudar para conseguir um trabalho, pois se as pessoas 

soubessem que ele era cigano já sofria com o preconceito. 

 Também na região nordeste, a reportagem seguiu para o alto sertão paraibano, 

na cidade de Sousa, onde os ciganos encontraram um lugar para se fixarem. Foi em 

1982, com o apoio do governador do Estado, que os ciganos se sedentarizaram em 

Sousa. Quase 30 anos depois Pedro Bernardone, calón do Rancho Cigano, conta 

como vive sua comunidade: “muito precariamente, sem estrutura, casas de barro, de 

taipa, alguns casa de palha, outros tem casa de alvenaria [...] esgoto a céu aberto, 

próximo ao lixão, [...], muitos casos de doenças contagiosas com as crianças”. Em 06 

de agosto de 2009 foi inaugurado o CCDI, o Centro Calón de Desenvolvimento 

Integral, uma estrutura para estimular a cultura e o potencial dos ciganos, mas que 

não tem funcionamento. Sem o centro em funcionamento, e vivendo em meio a 

pobreza e a falta de estrutura, os ciganos em Sousa sofrem também com as doenças 

e a perda das tradições. A esperança está nos jovens da comunidade que começam 

a procurar nos estudos o caminho para o progresso, e mais do que isso, a educação 
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poderá ser a luz no fim do túnel contra o preconceito que até hoje são vítimas no 

sertão paraibano. 

 Através dessa série de reportagens da Rádio Senado é que se pode visualizar 

um pouco das comunidades ciganas que tem se sedentarizado, contudo trata-se de 

um trabalho inédito no nosso país. Assim, são bastante escarças as informações 

sobre as comunidades ciganas no Brasil, principalmente sobre as condições de vida 

de cada uma. O que se sabe é que há comunidades ricas e pobres, nem todas falam 

o romani, nem todas usam roupas coloridas ou dançam ao redor de fogueiras, e 

podem ser compostas por cristãos, mulçumanos, judeus, etc. (CRUZ, 2015?)9. 

 Gaspar (2012) também apresenta como exemplo de comunidade cigana 

sedentária a localizada no município de Sousa – PB, demonstrando sinteticamente 

como ela tem vivido, a saber: 

  

No sertão da Paraíba, numa área menos nobre de Sousa, [...] há uma 
comunidade de ciganos do ramo dos Calons que, por questões de 
sobrevivência, deixou de lado o nomadismo e fincou raízes no local há 
mais de 25 anos. [...] é composta por cerca de duzentas famílias e 
considerada a maior comunidade cigana do Brasil. Eles moram em 
casas simples, de alvenaria ou taipa, e vivem em condições muito 
precárias. Não têm acesso aos serviços públicos básicos e enfrentam 
problemas comuns às comunidades carentes como o desemprego e o 
alcoolismo.  
 

 Destarte, vislumbra-se que os ciganos no Brasil, de uma maneira geral, têm 

vivido de forma ainda bastante precária, tendo recebido pouco investimento em saúde, 

educação e moradia. Buscam vencer o preconceito que ainda os persegue, sempre 

tendo que provar que não são ladrões nem trapaceiros.   

                                                           
9 CRUZ, J. D.; CRUZ, T. J. M. Ciganos no Brasil: Breve Introdução e Aspectos Gerais de um 
Povo. Realização Cnpq: Grupo de Pesquisa Observatório da Diversidade Cultural. Disponível 
em: <http://observatoriodadiversidade.org.br/site/ciganos-no-brasil-breve-introducao-e-aspectos-gerais-de-
um-povo/>. Acesso em: 08 out. 2018. 
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CAPÍTULO 3 – OS CIGANOS NA CIDADE DE SOUSA – PARAÍBA 

 

 

O PROCESSO DE SEDENTARIZAÇÃO DOS CIGANOS NA CIDADE DE SOUSA – 

PB 

 

 

De onde vieram? Como viviam? Por que decidiram fixar morada? Essas são 

algumas das perguntas que podem ser feitas quanto à sedentarização dos ciganos no 

município de Sousa – PB, que, como supracitado, ocorreu no ano de 1982 com o 

apoio do governo estadual.  

Segundo Moonem (2011, p. 4),  

 

Os ciganos de Sousa pertencem ao grupo Calon, ou seja, são 
descendentes de ciganos portugueses que, em séculos passados, 
foram deportados ou migraram voluntariamente para o Brasil. Os 
sobrenomes mais comuns são Pereira, Ferreira, Lopes, Costa, 
Carvalho, Torquato, Figueiredo e Alves, prova mais do que suficiente 
de sua origem portuguesa. Uma origem que, por sinal, eles próprios 
desconhecem. 
 

Antes de se sedentarizarem, os ciganos que hoje moram em Sousa 

perambulavam pelo interior da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. 

Tinham sua economia basicamente do comércio de animais ou de objetos 

industrializados, especialmente de armas. As mulheres complementavam a renda 

com a leitura de mãos e com rezas, sendo que a principal fonte de renda era o 

comércio ambulante praticado pelos homens. Os mesmos não trabalhavam com 

artesanato, nem em circos ou parques de diversões. Nesta época o comércio 

proporcionava aos ciganos uma vida bastante confortável (MOONEM, 2011). 

Segundo Simões (2014), o grupo cigano de Sousa teve sua origem por volta 

de 1910, e costumava praticar o nomadismo, mas permaneciam por mais tempo na 

região do Cariri, no Ceará, por ser a região em que vivia o padre Cícero Romão 

Batista, por quem tinham muita devoção, e no município de Sousa - PB. 

O cigano Ronaldo, que reside no Rancho cigano em Sousa – PB, entrevistado 

em janeiro de 2014 por Medeiros e Batista (2015, p. 217), explicou como se dava o 

processo de chegada às cidades por onde andavam enquanto ainda eram nômades: 
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...‘nós chegamo’ e ficava lá, num armava nada não, procurava um pé 
de pau e ficava lá na sombra. Aí o chefe de nós chegava pra falar com 
as autoridades [...] os político [...] se ele permitisse nós ficava, se não, 
nós ia ‘imbora’. Mas aqui em Sousa ‘nós’ sempre ficava, a gente fazia, 
ajudava a eles e eles ajudava nós. Cigano nosso num fazia nada 
errado não, porque se fizesse nós ia ter que ir ‘imbora’, e ninguém 
queria, quando nós vinha parar, já tava muito cansado.  

 

A despeito de, como visto, todo preconceito sofrido por onde passavam, pelas 

palavras supracitadas pode-se visualizar uma postura de respeito por parte dos 

ciganos em relação às autoridades dos municípios por onde andavam tendo em vista 

que os mesmos só armavam seus acampamentos onde lhes era permitido.  

Ademais, mesmo com a famigerada ideia de que os ciganos são trapaceiros, 

raptores de crianças e ladrões, a postura destes ciganos nômades, nas palavras do 

cigano Ronaldo, era contrastante: “Cigano nosso num fazia nada errado não, porque 

se fizesse nós ia ter que ir ‘imbora’, e ninguém queria, quando nós vinha parar, já tava 

muito cansado.” 

Fica perceptível também a importância da relação que os ciganos tinham com 

os políticos das cidades por onde passavam. Especialmente em Sousa, pelas 

palavras do cigano Ronaldo, fica evidente que era onde eles se sentiam acolhidos e 

tinham uma relação de ajuda mútua para com os políticos da cidade. 

A cigana Ilda, também entrevistada por Medeiros e Batista (2015, p. 215) em 

janeiro de 2014, afirmou: “[...]sempre a gente teve apoio aqui, a gente andava, mas 

Sousa sempre foi um lugar nosso. E por isso ‘mermu’, pela liberdade que ‘nós ficamo’ 

aqui”. 

Assim, observa-se que o povo cigano que fixou morada na cidade de Sousa - 

PB se sentiu acolhido nessa cidade, e esse foi um dos fatores mais citados por eles 

para motivação de sua fixação de moradia na mesma. 

Nessa perspectiva, o cigano Pedro Maia, em entrevista concedida a Medeiros 

e Batista (2015, p. 216) em janeiro de 2014, assim asseverou: 

 

Por que morar, se estabelecer em Sousa? 
Porque Sousa foi uma cidade que nos apoio sempre, ‘nós andava 
pelas cidade’, mas Sousa nunca nos esqueceu, o povo importante 
tinha apreço por ‘nós sabe’? Naquele tempo dos coronéis, sabe, ‘nós’ 
tinha apoio deles, ‘nós ajudava’ eles e eles nos ajudava, era assim [...] 
eles confiava na gente. Não tinha cigano como gente ruim não. 
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Destarte, a partir das palavras do cigano Pedro Maia, vislumbra-se certa 

confiança dos ciganos para com as “pessoas importante” da cidade de Sousa em 

época anterior às instalações definitivas na cidade, uma vez que estas demonstravam 

apreço pelos ciganos. Verifica-se, ainda, que essa afinidade se estabelecia através 

de uma relação de troca: os ciganos ajudavam os coronéis da época e estes os 

ajudavam. Havia uma confiança recíproca. 

Como citado alhures, o processo de sedentarização dos ciganos em Sousa 

teve apoio do Governador do Estado. José de Mariz, filho do ex-governador do estado 

da Paraíba, Antônio Marques da Silva Mariz, concedeu entrevista em 2013 explicando 

como ocorreu esse processo.  

Na entrevista, José de Mariz afirmou que os ciganos chegaram em Sousa por 

volta de 1964 e procuraram Antônio Mariz, seu pai. Gilberto Sarmento, por intermé´dio 

de Antônio Mariz, doou alguns terrenos que possuía para que os ciganos pudessem 

montar suas barracas, as quais eram feitas com lona preta. Informa ainda que nesse 

período Antônio Mariz solicitou que o governador do estado, à época Ronaldo Cunha 

Lima, construísse casas de alvenaria para os ciganos nos terrenos doados. (SIMÕES, 

2014)  

Já quanto à motivação dos ciganos que vivem em Sousa de deixar a vida 

nômade para se sedentarizarem, Francisco Soares de Figueiredo, em entrevista 

concedida em 2013 a Simões (2014, p. 96), explanou: 

 

Um dos fatores principais que fez a gente deixar o nomadismo, deixar 
a vida nômade, foi o comércio do cigano. O comércio do cigano era 
trocar, comprar, vender animais. Era a buena-dicha, leitura de mão. 
Então teve uma época que os animais começaram acabar, o povo 
deixou de trabalhar com animais, e esse foi um dos fatores principais 
que fez com que a gente sair do nomadismo e procurar a vida na 
cidade, a vida de um emprego [...]. Esse foi um dos fatores que fez a 
gente morar, a gente deixar a vida. 

 

O mesmo ainda citou como um dos pontos positivos da sedentarização dos 

ciganos a oportunidade que as crianças ciganas passaram a ter de frequentar a 

escola, justificando no nomadismo o fato de muitos adultos e a maioria dos idosos ser 

analfabeta. Ademais, disse nunca ter ido à escola, tendo aprendido a ler “no mato 

mesmo” (SIMÕES, 2014). 
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Necessário se faz, por outro lado, a identificação do significado da 

sedentarização para essa comunidade. Deve-se questionar: essa sedentarização de 

fato implica em um real abandono do nomadismo?  

A cigana Ilda bem ponderou: 

 

Tá no sangue ser cigano, ser nômade, a gente sabe que é viver em 
liberdade [...] Olhe, a liberdade mudou, ninguém me prende aqui não, 
entende? Ninguém obriga ‘a nós’ morar aqui, ‘nós mora’ porque a 
gente quer morar, [...] E por isso ‘mermu’, pela liberdade que ‘nós 
ficamo’ aqui. [...] no dia que ‘nós’ decidir ir ‘imbora’, essa casa num vai 
prender ‘nós’ não. [...] viajamos sempre [...] A gente acaba viajando de 
forma diferente ‘né’ minha ‘fia’? ‘Tá vendo, ‘tá no sangue essa forma 
de viver pelo mundo. (MEDEIROS; BATISTA, 2015, p. 214-215)  

 

Assim, Medeiros e Batista (2015, p. 219) oportunamente asseveram 

 

Os discursos indicam que para os ciganos, viver em Sousa implica na 
existência de fórmulas discursivas nas quais o passado – com o 
deslocamento – parece ainda presente e o que gera ou suporta a 
forma mantida hoje, de deslocamentos dos mesmos pelas diferentes 
localidades onde têm parentes. [...]  Assim percebemos como existe 
um intenso fluxo, tanto recebendo-se pessoas, como nas constantes 
viagens. O nomadismo passou a ser apropriado pela população de 
outras formas, eles passaram a pensar e se relacionar com o espaço 
de uma maneira que nos remete a pensar como essa prática foi sendo 
configurada nessa ‘nova’ realidade.  

  

Desta feita, constata-se que mesmo tratando-se de uma comunidade cigana 

que deixou o nomadismo na forma tradicional para uma vida sedentária, isto é, com 

moradia fixa, o que se averigua é a existência de um nomadismo atípico em meio a 

este povo, de modo que a tradição nômade se perpetua mesmo depois de 30 anos de 

parada, através das movimentações que ocorrem entre os lugares onde vivem 

parentes, as constantes viagens e o desapego a suas moradas.  

 

 

O POVO CIGANO E A ESCOLARIZAÇÃO 

 

 

O Plano Nacional de Educação brasileiro prevê em suas diretrizes o respeito 

aos direitos humanos e à diversidade, de modo que políticas públicas devem favorecer 

a universalização do atendimento escolar e a superação das desigualdades 
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educacionais. Tais objetivos só podem ser alcançados com a promoção da cidadania 

e a erradicação de todas as formas de discriminação, bem como com a valorização 

dos profissionais da educação. 

Todavia, dar efetividade a estes objetivos é uma tarefa complexa e com 

resultados a longo prazo, o que denota a necessidade da adoção de um plano de ação 

estruturado que permita a participação de todos os atores sociais envolvidos, 

sobretudo das minorias, que no escopo deste trabalho é a comunidade cigana. 

A realidade das comunidades ciganas quanto à escolarização aponta para duas 

problemáticas principais: a ausência e a evasão, ou seja, muitos nunca tiveram a 

oportunidade de frequentar uma escola, e da parcela que frequenta, vários se evadem 

antes do término do ensino médio.  

Não existem dados oficiais do IBGE que apresentem o quadro educacional dos 

ciganos no Brasil, embora este seja um fator crucial para o desenvolvimento de 

políticas públicas na área. O MPF10 (Ministério Público Federal) recomendou ao IBGE 

que passe a implementar em suas pesquisas variáveis que comtemplem o povo 

cigano neste quesito, pois atualmente os dados disponíveis são oriundos de ONGs e 

instituições que desenvolvem ações com este povo. 

A educação, como um direito constitucional, deve ser assegurada pelo Estado, 

pela sociedade e pela família de modo a garantir o pleno desenvolvimento do ser 

humano para o exercício da cidadania. Para que a escola seja para todos é preciso 

que se estude e se discuta sobre a educação inclusiva, e além disso é preciso preparar 

o professor para essa realidade antes menosprezada, conforme Declaração de 

Salamanca (1994, p. 1): 

 

Os modelos de educação fragmentada, com padrões de segregação 
escolar, nos quais, os alunos com necessidades educativas especiais 
eram direcionados para modelos de escolas denominadas de 
“especiais”, separando-os dos demais que frequentavam as escolas 
“normais”, foram sendo questionados...  
[...] 
...as escolas [...] se devem ajustar a todas as crianças, 
independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas 
ou outras. Neste conceito, terão de incluir-se crianças com deficiência 
ou sobredotados, crianças da rua ou crianças que trabalham, crianças 
de populações remotas ou nómadas, crianças de minorias linguísticas, 

                                                           
10 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MPF recomenda que IBGE inclua povos ciganos no censo e 
em outras pesquisas demográficas. Publicado em: 28/05/2018. Disponível em: 
<http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-recomenda-que-ibge-inclua-povos-ciganos-no-censo-e-
em-outras-pesquisas-demograficas>. Acesso em: 16 ago. 2018. 
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étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou 
marginais. 

 

Nesse panorama, faz-se urgente a definição de modelo de educação inclusiva 

intercultural que possibilite a permanência dos ciganos na escola sem representar a 

destruição da identidade étnica dos mesmos. Por educação intercultural entende-se 

uma educação para as diversas culturas em um mesmo ambiente escolar.   

Não obstante, independente de qual mecanismo de ação seja escolhido, o 

papel do professor continuará representando a “pedra de toque” de todo o processo, 

motivo pelo qual elevou-se a discussão sobre a formação e condição de trabalho do 

professor. 

Tais mudanças de conceitos estão trazendo à pedagogia uma nova visão que 

permita ao professor compreender o aluno além das abordagens naturais da sua 

própria identidade, conforme assegura Dayrell (1996, p .3): 

 

[...] superar a visão homogeneizante e estereotipada da noção de 
aluno, dando-lhe um outro significado. Trata-se de compreendê-lo na 
sua diferença, enquanto indivíduo que possui uma historicidade, com 
visões de mundo, escalas de valores, sentimentos, emoções, desejos, 
projetos, com lógicas de comportamentos e hábitos que lhe são 
próprios. 

 

Ora, a formação continuada de professores em uma perspectiva intercultural é 

relevante para a transformação da escola e da educação, promovendo a 

sensibilização de profissionais para a valorização da multiculturalidade e o preparo 

para sua incorporação no desenvolvimento curricular. Nesse sentido, Souza (2012, p. 

291) sustenta que: 

 

É importante a formação continuada dos professores, no que diz 
respeito à problemática racial da população afrodescendente, para 
que seja possível refletir sobre a situação desvantajosa em que se 
encontra essa população em relação à população branca, revelando 
que mais do que o preconceito há uma discriminação, um preconceito 
nada velado contra esse segmento populacional. Trata-se, portanto, 
de perceber os desafios que precisam ser enfrentados para que se 
vislumbrem algumas possibilidades de ação para minimizar conflitos 
que surgem nas escolas, decorrentes da falta de atenção de 
professores sobre as relações raciais estabelecidas no ambiente 
escolar. 
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É comum, quando se fala em inclusão, se pensar em adaptação. Todavia, 

alguns autores desaconselham ações nesse sentido pela possibilidade de se tornarem 

instrumentos de segregação. Para Mantoan (2006, p. 193), “as ações educativas 

inclusivas que propomos têm como eixo o convívio com as diferenças, a 

aprendizagem com a experiência relacional, participativa, que produz sentido para 

aluno e a aluna, pois contempla sua subjetividade”. 

Nessa conjuntura é extremamente importante a construção de políticas 

públicas que contemplem o povo cigano considerando suas especificidades e permita 

a construção de um processo educativo multifacetado e justo. 

Portugal, em atendimento à solicitação da União Europeia a seus Estados-

Membros, promoveu a elaboração de estratégias nacionais para a integração das 

comunidades ciganas, as quais vivem em situações de exclusão incompatíveis com 

os valores sociais e o modelo econômico europeu, a exemplo do que ocorre no Brasil.  

O modelo adotado por Portugal para a inclusão do povo cigano à sociedade 

maioritária denomina-se “Estratégia Nacional para Integração das Comunidades 

Ciganas11” e foi aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros nº 25/2013, 

tendo entrado em vigor no mesmo ano. Este modelo foi criado a partir não só da 

perspectiva da Administração Pública e dos diferentes ministérios, mas também das 

considerações dos ciganos portugueses e das organizações da sociedade civil que 

trabalham com estas comunidades no país, além de ter sido realizada uma consulta 

pública na internet.  

Esse plano de estratégias português engloba cinco eixos: educação, habitação, 

emprego, saúde e um eixo transversal, através de metas e objetivos traçados.  

No que concerne ao eixo da educação, o qual é o interesse desta pesquisa, a 

Estratégia Nacional supracitada cita pontos relevantes a serem considerados.  

Inicialmente, considere-se que o modelo educacional proposto pelo governo 

português é um modelo de educação intercultural, o qual, utilizando seus próprios 

termos, pretende promover o reconhecimento e a valorização da diversidade como 

oportunidade e como fonte de aprendizagem para todos, no respeito pela 

multiculturalidade das sociedades atuais, bem como desenvolver a capacidade de 

                                                           
11 PORTUGAL. Estratégia Nacional para Integração das Comunidades Ciganas. 2013 – 2020. ACIDI, IP. 
Disponível em: < https://www.acm.gov.pt/documents/10181/52642/enicc_ACM.pdf/42f8ef57-8cd7-4118-
9170-9fcd9bc53ec2>. Acesso em: 26 fev 2019. 
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comunicar e incentivar a interação social, criadora de identidades e de sentido de 

pertença comum à humanidade12. 

Ademais, ressalta-se que, para a integração das comunidades ciganas através 

da educação se faz necessária a quebra das barreiras culturais existentes, 

identificando que a mesma só será efetiva quando existir uma cultura de participação 

mútua na edificação de um espaço partilhado onde possam contribuir para a 

construção de uma sociedade em que caibam as diferenças das duas culturas 

(maioritária e minoritária), de modo que, simultaneamente, se sintam confortáveis com 

as cedências feitas. Deve haver, portanto, um espaço que não coloque em causa os 

valores culturais de base de ambas as comunidades, no respeito pelos valores 

nacionais e constitucionais. (PORTUGAL, 2013) 

Quanto às prioridades a serem atendidas, o documento elaborado pelo governo 

português enumera as seguintes: melhorar o conhecimento da situação escolar dos 

alunos e formandos ciganos na escola; garantir o acesso à Educação Pré-Escolar; 

aumentar os índices de escolarização, garantindo que todas as crianças ciganas 

completam a escolaridade obrigatória; promover a continuidade da escolarização a 

nível do ensino secundário, incentivando à formação superior; prevenir o abandono 

escolar precoce; garantir o acesso à aprendizagem ao longo da vida; promover a 

formação de agentes educativos na diversidade da cultura cigana, com a participação 

de elementos dessas comunidades enquanto formadores e interlocutores 

privilegiados; promover o combate à iliteracia. 

Dentre essas prioridades, importa citar alguns pontos tratados no documento 

português que exemplificam atitudes que podem ser tomadas na busca pela 

conclusão da escolarização obrigatória entre os ciganos, tais quais: a promoção da 

escola junto às famílias ciganas, como uma escola que vale a pena  apostar e confiar; 

divulgação de casos de sucesso de ciganos, como negação do paradigma da 

condenação ao fracasso; composição de turmas com ciganos e não ciganos; 

presença de mediadores na escola; estratégias pedagógicas mais motivadoras, como 

o recurso à música e à dança. Quanto à prevenção do abandono escolar precoce, o 

mesmo refere-se a uma necessária flexibilização de acordo com os destinatários. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

                                                           
12 PORTUGAL. Educação Intercultural. Disponível em: <http://www.dge.mec.pt/educacao-intercultural>. 
Acesso em: 26 fev 2019.  
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ASPECTOS ORGANIZACIONAIS E CULTURAIS DOS CIGANOS EM SOUSA - PB 

 

 

A seguir utilizar-se-á a numeração das entrevistas em um padrão que proteja 

as identidades dos entrevistados e permita sua identificação apenas quanto a sua 

posição na comunidade em estudo. 

A tradicional cultura cigana que em parte ainda é preservada entre os ciganos 

Calon de Sousa – PB sofreu grandes transformações ao longo dos anos, tanto pela 

era da informatização, a qual quebrou barreiras e aproximou culturas, quanto a partir 

da sedentarização, deixando a vida tradicionalmente nômade, como visto alhures. 

No povo cigano de Sousa – PB antigamente os casamentos eram realizados 

apenas entre os ciganos, e estes eram prometidos desde criança uns para os outros. 

Casavam-se muito cedo, pois quando a moça completava seus 12 ou 13 anos era 

dada em casamento, mas ambos continuavam vivendo sob os cuidados dos pais. 

Esses casamentos “arranjados” geralmente duravam por toda uma vida.  

Quando as mulheres ficavam viúvas, elas não se casavam novamente, e toda 

a comunidade cuidava delas e de seus filhos. A Entrevistada 2  acrescenta que: 

 

Antigamente quando o marido... quando uma cigana ficava viúva ela 
usava preto o resto da vida, ela não tirava o luto e cortava o cabelo. 
Porque a cigana também ela gosta do cabelo longo, então assim era 
tipo um marco, quando perdia o marido ela cortava o cabelo e usava 
um lenço na cabeça. Amarrava o lenço na cabeça e não tirava mais. 
(Dados da Pesquisa, 2018) 
 

As jovens ciganas eram proibidas de ter contato com rapazes não ciganos, de 

modo que se houvesse alguma aproximação, logo os mais velhos procuravam uma 

maneira de afastá-los da comunidade. Assim eles preservavam a cultura, fortalecendo 

os vínculos familiares entre eles. Disso decorre o fato de todos se considerarem 

primos e assim utilizarem esse termo também como forma comum de tratamento entre 

eles. Por todos possuírem alguma ligação sanguínea, mesmo que distante, 

consideram-se familiares. 

Os trajes tradicionais das mulheres ciganas eram decentes. Vestiam-se com 

longas saias que cobriam suas pernas. As saias das mulheres também facilitavam 

suas rotinas, haja vista que os ciganos costumavam sentar no chão e, então, as saias 

longas ajudavam a cobrir a nudez. Os homens costumavam sempre usar calças, 
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camisas e chapéus. O estar sem camisa na frente de uma mulher era sinal de 

desrespeito.  

Homens e mulheres ficam em rodas de conversas separadas, de modo que um 

homem deve sempre procurar dirigir a palavra a outro homem e evitam conversas 

solitárias com mulheres. Nas rodas de conversas de homens, as mulheres não 

entram, assim como nas rodas de conversas de mulheres os homens não se 

envolvem. 

Para os ciganos sousenses, apenas se constitui uma família a partir do 

momento que se tem filhos. Os filhos são tidos como sinal de fertilidade, de benção 

de Deus. Assim, as ciganas mais velhas chegavam a ter quinze filhos. Quando 

nômades, durante as viagens os partos eram realizados no “meio do mato” e, logo 

após a limpeza, seguiam viagem em cima dos cavalos. Quando estavam arranchados 

em algum lugar, as ciganas parteiras faziam os partos e logo em seguida as mulheres 

que haviam dado à luz já voltavam à sua rotina.  

A educação das crianças era feita a partir de ensinos dos mais velhos. 

Sentavam-se em rodas e os que sabiam ler e escrever repassavam seus 

conhecimentos. O ensino das tradições e as histórias ciganas eram repassadas para 

os mais jovens nessas rodas, onde todos se sentavam em círculo e participavam do 

processo de aprendizagem.  

Enquanto nômades eles não frequentavam escolas, por isso é alta a taxa de 

analfabetismo entre eles. Contudo, alguns dizem que não leem por não enxergar as 

pequenas letras.  

Quanto à religião, a origem e tradição do povo cigano não apresenta uma 

religião específica. Em Sousa existem ciganos de várias religiões diferentes, contudo 

a que predomina é o catolicismo cultural, de modo que consideram como seus 

“padrinhos” o Pe. Cícero e o Frei Damião, a quem são devotos. Relatos do povo 

cigano afirmam que estes, quando ainda vivos, guardavam o povo cigano quando 

eram perseguidos em suas peregrinações. Isso é refletido hoje nos nomes do povo 

cigano dessa comunidade, que em sua grande maioria os homens são registrados 

com os nomes de Cícero ou de Damião, em homenagem a esses a quem são devotos, 

e as mulheres, com o nome de Maria. 

A forma como o cigano lida com a morte é bastante dolorosa. O processo de 

esquecimento pelo qual os familiars passam muitas vezes faz com que eles percam 

tudo o que conquistaram ao longo da vida. Todas as coisas que pertenciam ao falecido 
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e também à família que ficou são doadas ou jogadas fora, inclusive suas roupas. As 

filhas cortam seus longos cabelos. As casas, quando de palha ou de pau-à-pique, na 

maioria das vezes são destruídas; quando de alvenaria, algumas famílias se mudam 

para outra casa no mesmo Rancho ou em outras cidades.  

 

 

CÓDIGO DE CONTAMINAÇÃO 

 

 

Como visto, ao longo dos anos, a partir do processo de sedentarização dos 

ciganos em Sousa, algumas tradições foram se perdendo e, com a informatização, 

essa mudança se intensificou ainda mais. Às exceção dos ciganos e ciganas idosos, 

vê-se claramente a perda de muitas tradições ciganas. 

Como conta Entrevistada 2: 

 

[...] o mundo ele evoluiu bastante e tem, assim como para todas as 
sociedades, tem a parte boa e tem a parte ruim e todo esse aparato 
tecnológico também você vai ver dentro da comunidade, porque as 
crianças usam celulares, as crianças cada vez mais cedo ingressam 
nas redes sociais e isso acaba contribuindo pra essa perca da 
identidade e da desconstrução de muitos valores que a gente aprende 
na comunidade. (Dados da Pesquisa, 2018) 

 

Os ciganos viviam mudando e se acampando em vários lugares diferentes, não 

frequentavam escolas, assim o contato que possuíam com não ciganos era bastante 

passageiro e superficial, não chegando a ter interferências culturais mais 

significativas. 

Contudo, quando passaram a fixar moradia, cada vez mais a convivência entre 

ciganos e não ciganos foi se estreitando, a começar pelas relações estabelecidas 

entre as crianças e adolescentes nas escolas, onde conviviam diariamente com não 

ciganos.  

Os ciganos contam que quando as mulheres passaram a frequenter a escola 

foram proibidas de usar suas saias, o que fez com que elas aos poucos fossem se 

adaptando a usar calças e shorts e hoje já não se vê entre as mulheres adultas e mais 

jovens o uso das tradicionais saias ciganas, exceto em datas comemorativas. Até as 

crianças já são incentivadas ao uso de mini-saias e mini-shorts. 
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A Entrevistada 2 asseverou que os fatores que levaram à perda do uso rotineiro 

das vestes ciganas foram a fixação de residência, através do relacionamento com a 

sociedade maioritária, pois os ciganos começaram a de certa forma se espelhar na 

forma como os não ciganos se vestem, bem como o fardamento escolar obrigatório. 

Ainda citou a influência da mídia, por meio da televisão e da internet, além de questões 

climáticas, por se tratar de uma região quente, e justificou: 

 

Hoje eu não gosto de roupas longas, mas quando é que eu uso mais? 
Quando eu tenho alguma apresentação cultural. O traje mesmo cigano 
eu uso quando tem apresentação cultural, mas minha vó costumava 
dizer muito pra mim, quando me via de calça ou de short, ela detestava 
quando eu usava short. Dizia que mulher cigana não mostra as pernas, 
que calça era pra homem. Ela tinha todos esses ditados e ela, toda a 
vida dela ela usou longo, nunca você via ela de short, de calça, nunca 
vestiu na vida dela, eram só vestidos e saias. (Dados da Pesquisa, 
2018) 

 

O ensino das tradições ciganas em rodas de conversas, onde se contavam 

histórias, também se perdeu. Com exceções, os ciganos jovens não sabem falar a 

língua cigana. Alguns ainda arriscam algumas palavras. 

O que se vê na comunidade são rodas de baralhos onde tanto adultos como 

crianças jogam apostando dinheiro. É bastante comum na vida diária deles a prática 

desses jogos de baralho e sinuca.   

Como esporte, a maioria gosta de jogar futebol e faz disputas acirradas, 

inclusive em época de jogos que fazem entre eles e ciganos de outros ranchos (das 

cidades próximas) há prática de apostas. As jovens mulheres e crianças também 

gostam bastante de jogar futebol, e quando se reúnem para jogar o futebol como uma 

simples brincadeira se misturam várias faixas etárias, desde crianças até adultos. 

Os casamentos de hoje não são mais prometidos pelas famílias desde criança 

e as jovens se envolvem com outros rapazes não ciganos, principalmente por causa 

das relações nas escolas. Muitos casamentos são desfeitos e o adultério se tornou 

uma prática comum. As viúvas também já se casam novamente. 

Em seu cotidiano os ciganos costumam passar a maior parte do tempo fora de 

casa, em rodas de conversas (principalmente os mais velhos). O Entrevistado 3, que 

é cigano e possui curso superior completo, explica: 

 

Todos os ensinamentos da cultura eram repassados através das 
conversas que eram formadas nos acampamentos. Hoje diminuiu as 
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rodas né, cada um tem seu lar, pouco se reúnem, mas quando se 
reúnem sempre tem os jovens que ficam ali, perguntam alguma coisa, 
eles tentam passar também informações. (Dados da Pesquisa, 2018) 

 

As mulheres, no entanto, ocupam parte de seu tempo cuidando de seus filhos, 

carregando lenha e água para a casa e sendo pedintes. Em muitas famílias é comum 

ver as filhas mais velhas cuidarem de todos os seus irmãos mais novos, o que faz 

com que algumas jovens não desejem ter filhos por já terem “criado” seus irmãos.  

Os jovens vivem de forma ociosa, sendo sustentados ainda pelos seus pais 

mesmo depois de casados. Uma parte frequenta a escola, contudo sem expectativas 

acerca de uma formação profissional. Desde cedo abandonam a infância e passam a 

viver em união estável a partir dos 15 ou 16 anos. 

As crianças são criadas sem regras. Os adultos na maioria das vezes 

obedecem aos desejos dos filhos e raramente chegam a castigá-los por algum feito. 

Quando as crianças discutem entre si, os pais brigam em suas defesas, o que gera 

conflito entre eles, mas logo as crianças estão brincando juntas novamente. Assim, se 

as crianças não querem ir à escola, os pais, via de regra, simplesmente não as levam.  

Quanto à fonte de renda, as ciganas mais velhas leem a sorte nas linhas das 

mãos e fazem desta prática um meio de sustento para suas famílias. As mulheres 

costumam viajar para cidades próximas a fim de pedirem dinheiro nas ruas, já que em 

Sousa já estão há muitos anos. Apenas quando elas chegam em casa, geralmente 

com alimentos que conseguiu receber de doação, então colocam a refeição no fogo, 

sendo muitas vezes a primeira refeição do dia realizada após as 15 horas.  

Alguns homens trabalham com venda e trocas de mercadorias, inclusive de 

armas, outros vivem na ociosidade. Moonem (2011, p. 11-12) esclarece bem: 

 

Em Sousa não é segredo para ninguém que muitos ciganos possuem 
armas. [...] Na prática, não há trabalho assalariado para os homens, 
ninguém possui terras para plantar, e as atividades comerciais são 
quase inexistentes. [...] Logo cedo pela manhã, enquanto a maioria 
dos homens ainda está dormindo ou joga baralho "para passar o 
tempo", as mulheres já estão a caminho do centro de Sousa, menos 
de três quilômetros de distância, onde se dedicam principalmente à 
mendicância: "a gente consegue um pouco de feijão aqui, um pouco 
de arroz ali; vai juntando até dar para uma refeição".   

 

Os ciganos afirmam que quando eram nômades não adoeciam com facilidade 

e o uso de ervas medicinais que conheciam e as rezas eram suficientes para ficarem 



 
 

43 

curados. Contudo, os Ranchos Ciganos em Sousa – PB possuem esgotos a céu 

aberto e muito lixo acumulado, o que gera muitas epidemias. As crianças estão 

geralmente sem roupas e em contato com lixos e animas. As casas não possuem a 

higiene necessária. Quando se alimentam, dividem seus pratos, talheres e copos uns 

com os outros, o que facilita a proliferação de doenças. A água que bebem não é bem 

tratada e muitas vezes é armazenada em potes ou garrafas sem higiene.  

Em Sousa ainda é muito presente o preconceito em relação aos ciganos. A 

sociedade sousense em sua maioria tem muito medo dos ciganos. Entrar em uma 

comunidade cigana é considerado um ato de coragem. Por outro lado, os ciganos 

também tem receio acerca daqueles que não são ciganos, pois acreditam que quando 

um não cigano vai até sua comunidade é porque vai ganhar alguma coisa às custas 

deles.  

Porque não ensinam sobre os ciganos nas escolas? Por que as pessoas nos 

julgam como ladrões? Será que não existem ladrões entre os não-ciganos? Não 

existem pessoas que trabalham dignamente entre os ciganos? Perguntas como essas 

trazem desengano ao povo cigano e retratam o descrédito dos mesmos para com a 

sociedade. 

Esta lacuna causa entre o povo cigano e a sociedade um grande abismo. As 

pessoas temem os ciganos e estes não confiam nas pessoas, de modo que algumas 

vezes utilizam-se da prática do engano para se protegerem. 

O Entrevistado 3 aduz:  

 

Eu vejo que a gente vai perder mais ainda nossos traços ciganos, 
vamos se adequar mais à sociedade, porque vai ser a forma da gente 
quebrar o preconceito. Mas o pessoal não vai quebrar o preconceito 
porque tá aceitando a gente, é porque nós estamos se moldando a 
eles. (Dados da Pesquisa, 2018) 

 

De forma geral a comunidade cigana de Sousa sofre grande preconceito 

por não ser ouvida ou mesmo compreendida, sendo assim é uma ofensa para o povo 

cigano que um não-cigano tente transformá-lo, forçando-o a costumes e práticas. 
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CAPÍTULO 4 - ASPECTOS EDUCACIONAIS GERAIS DA COMUNIDADE CIGANA 

EM SOUSA 

 

 

Conforme já fora esclarecido inexistem dados sobre a população cigana quanto 

as variáveis comumente adotadas pelo IBGE. Somente em 2010 se deu o primeiro e 

último mapeamento das comunidades ciganas, sendo esta população excluída das 

pesquisas seguintes realizadas pelo IBGE. Após recomendação do MPF aguarda-se 

que a pesquisa MUNIC que traça as principais variáveis socioeconômicas dos 

municípios brasileiros, em construção em 2018, traga especificidades sobre o povo 

cigano. Semelhantemente, o CENSO 2020 também deve ser abordagens específicas 

a esta etnia. 

O Estatuto Cigano (Projeto de Lei do Senado n° 248, de 2015) encontra-se 

desde 30 de outubro de 2018 com a relatoria para votação na Comissão de Direitos 

Humanos e Legislação Participativa. Este instrumento vem reconhecer o cigano como 

cidadão e protagonista no Estado Democrático de Direito: 

 

Art. 3° A participação da população cigana, em condição de igualdade 
de oportunidades, na vida econômica, social, política e cultural do País 
será promovida, prioritariamente, por meio de: 
I – inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e 
social; 
II – adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa; 
III – promoção do combate à discriminação. 

 

Tal normativa, se aprovada, trará a obrigatoriedade a escolas públicas e 

privadas, do ensino da história geral do povo cigano e considerará como bem cultural 

imaterial as línguas ciganas. 

Além das dificuldades de aprovação do Estatuto, sobretudo considerando a 

crise política vigente no Brasil, tem-se as dificuldades da aplicabilidade da lei, o que, 

de certo modo requer mudança de postura dos não-ciganos e dos ciganos. 

No município de Sousa já existe normativa que regulamenta o ensino da 

história do povo cigano, a Lei Municipal nº 2.623 de 20 de setembro de 2016, que 

disciplina uma anterior formação do professor para lecionar tais temáticas e a criação 

de um conselho consultivo com participação do povo cigano para confecção do 

material didático a ser utilizado. 
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Embora a citada legislação já possua dois anos de aprovação não se pode 

observar sua efetividade na cidade de Sousa, corroborando com a ausência de dados 

que possibilitam subsidio às políticas públicas adequadas. Neste cenário, somente a 

aproximação e o uso das informações do próprio povo cigano podem auxiliar na 

construção do panorama educacional e social da comunidade em estudo, como se 

verá a seguir. 

 

 

A VISÃO DO POVO CIGANO SOBRE A ESCOLA 

 

 

A escola enfrenta grandes dificuldades de adaptação à diversidade cultural 

existente. Em especial no Brasil, país caracterizado por sua grande miscigenação, a 

necessidade premente de adequação aos valores culturais de cada povo se insurge 

como fator de importância salutar na eficácia da educação escolar. 

Nesta perspectiva, surge então a emblemática relação da escola com o povo 

cigano, o qual apesar de ser tratado como um povo “invisível” enquanto cidadãos 

brasileiros, possui uma população estimada no Brasil em 800 mil pessoas, tendo 

chegado nestas terras segundo registros oficiais no ano de 1574, há mais 400 anos 

(BRASIL, 2013). 

Algumas políticas públicas começaram a ser discutidas em anos recentes, a 

exemplo da 1ª Semana Nacional dos Povos Ciganos, a qual resultou no relatório 

citado alhures, contudo suas implicações em geral se resumem ao âmbito teórico, 

ainda não demonstrando realizações práticas. 

Alguns fatores simples do cotidiano escolar poderiam contribuir para uma 

melhor análise da educação cigana no Brasil, favorecendo o despertamento de 

políticas públicas para alcance de resultados mais pragmáticos. 

Segundo Silva (2012, p. 50), em estudo realizado nos quadros escolares de 

uma escola que atendia alunos ciganos e não-ciganos: 

 

[...] por não haver registros que denominassem os ciganos e não 
ciganos, há dificuldades para estimar um quantitativo de alunos desta 
etnia. Somente a comparação com os nomes dos ciganos é o que nos 
possibilita acreditar que eram muitos os alunos ciganos matriculados 
e eram muitos deles os evadidos e os reprovados no processo. 
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O mesmo ainda atribui a existência de dificuldades no processo de 

alfabetização por se tratar de um grupo étnico cigano na prática pedagógica, citando 

informações verbais de uma das professoras (DANTAS, 1999 apud SILVA, 2012, p. 

52): 

 

[...] eles eram muito carentes, pobres e trabalhosos. [...] Haviam 
muitas brigas entre eles, que não se afinavam com os outros. Quando 
a gente alfabetizava eles, ganhava a simpatia deles [...]. Eles viviam 
saindo da escola, viajavam e quando voltavam estavam mais 
atrasados do que quando vieram. Quase nenhum passava de ano. [...] 
Era muito grande a evasão. Em todas as séries. No primeiro ano tinha 
25 alunos e na primeira série e na segunda série tinham 22 
matriculados. Era misturado cigano e não cigano. 

 

Se de um lado havia dificuldades na condução do processo de ensino, por 

outro, conflitos de identidade étnica e cultural que afetava decisivamente a 

aprendizagem das crianças ciganas na escola. De outro modo, a cultura escolar 

gestada na instituição significava, portanto, uma forte imposição para os sujeitos que, 

sendo pertencentes a um grupo distinto, possuíam suas próprias modalidades de 

aprender seus conhecimentos, suas formas de se estabelecerem no mundo (SILVA, 

2012). 

A cultura cigana e suas peculiaridades afastam esse povo do modelo de 

educação escolar brasileiro por não representar os valores nos quais eles acreditam. 

Alguns estudos realizados por ciganos e não-ciganos apresentam a escola como algo 

prejudicial à manutenção da cultura cigana. Não haveria então uma forma de 

adequação daquela aos moldes característicos desta, sem que houvesse um prejuízo 

para ambas as questões? 

A escola é uma instituição que representa a cosmovisão dos não ciganos e, 

portanto, tudo o que separa os ciganos da sociedade maioritária. Como exemplo cite-

se as regras rígidas, obediência a uma autoridade que não faz parte da família, 

opressão da própria iniciativa das crianças e omissão de responsabilidades, 

imposição de horários arbitrários e o mais difícil de tudo: a privação de crianças do 

restante de sua família por longas horas. Isso não é comum na comunidade cigana. 

A escola na Europa é assim vista como algo que interfere potencialmente com a vida 

cotidiana cigana. Na verdade, é vista como uma ameaça uma vez que remove as 

crianças da esfera e da influência de seus pais e enfraquece sua confiança nos 



 
 

48 

caminhos e tradições da família cigana. A situação escolar, portanto, entra em conflito 

com a moral cigana, com a sua proteção da unidade familiar e com a orientação 

natural da educação no lar cigano.  

Segundo afirma Ramanush (2017)13, cigano, antropólogo e presidente da 

ONG Embaixada Cigana do Brasil: 

 

A escola é uma instituição que representa tudo que os não ciganos 
defendem e tudo o que separa os ciganos da sociedade. Por exemplo, 
regras rígidas, obediência a uma autoridade que não faz parte da 
família, opressão da própria iniciativa das crianças e omissão de 
responsabilidades, imposição de horários arbitrários e o mais difícil de 
tudo: a privação de crianças do restante de sua família por longas 
horas. Isso não é comum na comunidade cigana. A escola [...] remove 
as crianças da esfera e da influência de seus pais e enfraquece sua 
confiança nos caminhos e tradições da família cigana.  

 

Vislumbra-se então que da mesma forma que historicamente se verifica uma 

exclusão social dos ciganos por uma clara desconfiança histórica para com eles por 

parte da sociedade, os ciganos também não confiam nos não ciganos e os ensinos 

destes não tem o valor devido na cultura daqueles. Nas palavras de Gabriel (2007, p. 

79), “A consequência destes desajustes das práticas escolares dominantes é os 

alunos não se identificarem com a escola”. 

“A escola deve orientar a aprendizagem do aluno a partir da ‘visão que ele tem 

do mundo, a sua própria cultura’” (COSTA, 1991 apud GABRIEL, 2007, p. 28). Para 

tanto, reitera-se o ponto do necessário entendimento por parte da escola dos valores 

culturais da comunidade na qual está inserida.   

Entender a visão dos ciganos para com a escola, nesse diapasão, é o primeiro 

passo para uma efetivação da busca pela escolarização desse povo. Para Simões 

(2007, p. 92): 

 

A escola, na concepção da maioria dos ciganos, tem como atribuição 
prepará-los e instrumentalizá-los para desenvolverem suas atividades 
mercantis. Sua permanência na escola, de maneira geral, se restringe 
ao ensino fundamental, o qual raramente chegam a concluir. [...] 
perguntamos a Ana Lucia sobre a importância das crianças ciganas 
frequentarem a escola. Ela respondeu-nos que a escola é importante 
até o momento em que eles conseguem ler e contar. Essa questão foi 
posteriormente feita a outros ciganos e a resposta era sempre a 
mesma.  
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Ferreira (2003, p. 67) corrobora com essa ideia ao identificar que, “de fato, a 

cultura tradicional dos ciganos não necessita da escola; ao contrário, ela pode muitas 

vezes ser considerada uma imposição ou uma interferência em seu modo de vida”. 

Ainda acrescenta que “Costuma-se dizer que os ciganos tomam da escola aquela 

bagagem que lhes permite continuar vivendo como ciganos: que querem ter o domínio 

mínimo da leitura, da escrita e do cálculo”. 

Para Ramanush (2017)14, há ainda outros fatores que afastam as crianças 

ciganas da vida escolar ou que fazem com que sua importância seja relativizada em 

meio a essa cultura, como a frequência escolar obrigatória e a mistura com crianças 

não ciganas: 

 

Para as famílias dos ciganos itinerantes, no caso o circo e comércio, 
ou para aqueles que dependem do apoio de seus filhos no trabalho 
sazonal, colheita em lavouras, a frequência escolar obrigatória 
constitui também um obstáculo prático na economia familiar. 
Finalmente, a mistura com crianças não ciganas envolve diretamente 
uma relação conflituosa na qual as crianças ciganas sofrem por 
atitudes de preconceito e bullying por parte de crianças de outras 
etnias.  

 

Como possível tentativa fracassada de solução para as diferenças culturais 

existentes entre as crianças ciganas e as não-ciganas, Ramanush (ibidem)15 cita que 

“em muitos países da Europa Central e Oriental a integração com outras crianças foi 

limitada como resultado do encaminhamento quase automático de crianças ciganas 

para escola de crianças com necessidades especiais. Sim, esta é a única opção para 

as famílias ciganas que queiram deixar os filhos irem para a escola. As crianças 

ciganas terão que dividir a sala de aula com crianças portadoras de necessidades 

especiais, no sentido obviamente mental. No entanto estas escolas não contribuíram 

em nada e só geram mais estereótipo e estigmatismo à cultura cigana.”  

Ramanush (ibidem)16 ainda cita como possíveis razões para a retirada dos 

filhos ciganos da escola antes da puberdade como o medo do envolvimento com 

drogas e violência, o medo da alienação familiar e o medo da participação dos filhos 

em classes de educação sexual. 

                                                           
14RAMANUSH, N. Palavras Ciganas – Nossa História por Nós. Grupos Ciganos e a Escola. 
Publicado em 03 de junho de 2017. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=RverXi9asO8>. Acesso em: 07 jul. 2018. 
15 Idem. Ibidem. 
16 Idem. Ibidem 
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Ramanush (ibidem)17 sugere, então, como solução para esse conflito que uma 

escolarização dos ciganos deve surgir de uma negociação entre o que a sociedade 

majoritária deseja para todos os cidadãos e o que os ciganos pretendem que seja 

respeitado para garantir suas tradições.  

 

 

O PROCESSO DE APRENDIZAGEM CIGANO E A ESCOLA TRADICIONAL 

 

 

A escola como um espaço sociocultural possui vantagens de ser uma 

instituição capaz de proporcionar o encontro de diferentes presenças. Isto é, um 

aglomerado de valores, símbolos, rituais, crenças e culturas. Assim, a questão da 

diversidade cultural na escola deveria ser vista como algo fascinante com relação ao 

envolvimento humano, no entanto, existem barreiras que delimitam o empenho 

escolar se tratando da etnia cigana.  

A escola deve abranger todas as culturas tendo em vista suas peculiaridades e 

necessidades, para tanto, antes se faz necessário uma abordagem dos processos de 

aprendizado culturais desta etnia para assim termos um enquadramento dos métodos 

educacionais tradicionais, aumentando assim o rendimento escolar para os povos 

ciganos do Brasil. 

No caso da comunidade em estudo, que viveu durante anos no nomadismo 

antes de se sedentarizar, vislumbra-se que o processo de aprendizagem envolvia 

suas práticas diárias de sobrevivência, de modo que a forma como se relacionavam 

exercia grande influência no processo de aprendizagem. 

O Entrevistado 1, que é líder da comunidade em estudo, relatou um pouco 

sobre esse relacionamento na época em que eram nômades:  

 

Como chefe dos ciganos ainda participei das andadas dos ciganos. 
Quando nós andávamos pelo mundo era uma vida saudável, ‘nois’ 
chegava, se botava em baixo de um pé de pau, nós se ‘ranchava’ ali, 
e ali um que fazia o comer e outro não tinha, aquele que tinha o que 
comer servia aos que não tinham, e quem chegasse, dava para a 
gente ajudar. ‘Nois’ quando andávamos pelo mundo éramos mais 
unidos, ninguém podia nem dizer que fulano de tal era feio, a gente 
ficava para não viver. Isso é algo que faz falta demais. (Dados da 
Pesquisa, 2018) (Grifos nossos) 

                                                           
17 Idem. Ibidem. 
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Segundo Entrevistada 2 essa forma de compartilhar o alimento se apresenta 

como um forte traço cultural que ainda permaneceu nos dias hodiernos: 

 

[...] é de lá de trás, quando eles eram nômades. Como as condições 
eram muito poucas, aí quando um conseguia, toda a comunidade, se 
fosse um quilo de arroz, nem que fosse um grão, cada pessoa daquela 
comunidade ela comia um grão daquela comida e hoje não se perdeu 
isso. Na casa da minha mãe, se você chegar meia noite ainda tem 
gente mexendo nas panelas, comendo. Porque, assim, esse é um 
ponto também forte da cultura e algo que eu acho bonito, assim, a 
questão da partilha, de partilhar, não querer só pra si, querer pro 
próximo também. (Dados da Pesquisa, 2018) 

 

Destarte, verifica-se que uma das principais características apresentadas 

enquanto nômades era a união dos ciganos, sempre compartilhando uns com os 

outros diante de suas necessidades e não permitindo intrigas ou discussões entre si. 

Assim, com a união do grupo havia um favorecimento no processo de aprendizagem 

por meio do ensino em rodas de conversas.  

Como relata o cigano Entrevistado 3: 

 

Todos os ensinamentos da cultura eram repassados através das 
conversas que eram formadas nos acampamentos. Hoje diminuiu as 
rodas né, cada um tem seu lar, pouco se reúnem, mas quando se 
reúnem sempre tem os jovens que ficam ali, perguntam alguma coisa, 
eles tentam passar também informações. (Dados da Pesquisa, 2018) 
 

O Entrevistado 4, que é cigano e estudou até a oitava série (nono ano) 

complementa: 

 

[...] era uma roda e uma fogueira e sentava o povo mais velho para 
conversar, aqueles mais jovens vinham sentavam ali, e ficavam tudo 
escutando (...) quando a gente se reunia, em volta daquelas fogueira, 
aqueles mais jovens iam para ali adquiriam um conhecimento do 
nosso próprio povo, como era no passado, para poder eles sempre 
estar passando adiante [...]. (Dados da Pesquisa, 2018) 

 

As rodas de transmissão do conhecimento eram, portanto, consideradas a 

escola do povo cigano. Como assegurou o Entrevistado 3, essa roda de conversa “era 

a sala de aula dos ciganos”. 

Dessa forma pode-se identificar que a transmissão do ensino, então, acontecia 

num ambiente livre, expressando a liberdade que está inserida no âmago da cultura 
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cigana, o que faz com que a criança não se detenha em um determinado local fechado 

por muito tempo. Segundo a Entrevistada 2: 

 

[...] a gente antes de morar era nômade, aí tem a questão do espírito 
de liberdade, até dentro da comunidade mesmo você vê que as 
crianças são tudo soltas, [...] e as casas são abertas, não existe isso 
de você fechar porta, fechar janela, é tudo muito aberto, aí eles 
crescem com aquele sentimento de liberdade de poder ir e vir e 
quando você coloca realmente num ambiente fechado tem essa 
dificuldade deles [...] até na própria sala de aula a gente vê isso, que 
quando passa um determinado tempo eles pedem pra sair porque 
ficam sem conseguir [ficar parados muito tempo]. (Dados da Pesquisa, 
2018) 
 

Através, então, dessas rodas de conversas eram transmitidos valores culturais, 

histórias e o estudo necessário para sobrevivência, como a leitura e as quatro 

operações matemáticas. O Entrevistado 1 explica como se dava esse processo de 

aprendizagem: 

  

O povo cigano sempre foi uma classe muito inteligente, devido eu ser 
um dos chefes dos ciganos, um dos mais rudes fui eu que mal escrevo 
meu nome, mas os ciganos sempre aprenderam nessas latas de leite 
Ninho, na carta do ABC.Tinha sempre aqueles que pegava e ensinava 
na carta do ABC.Os pais mesmos que sabiam ler, compravam a carta 
do ABC e ensinava aos filhos em casa e tudinho aprendiam a ler e 
escrever. (Dados da Pesquisa, 2018) 
 

A cigana Maria da conceição (2018), entrevistada, fala de como ela foi ensinada 

em casa pelos ciganos mais velhos:  

 

[...] eu aprendi a ler com o meu avô, ele me ensinou a ler com a carta 
do ABC, que na época tinha aqueles negócio lá A, B, C, D, né... e um 
caderno que ele comprou, um caderno pequeno, ele colocava meu 
nome, ai mandava eu fazer novamente, colocava o A, B, C, e mandava 
eu copiar, e assim foi. (Dados da Pesquisa, 2018) 
 

Constata-se, então, que o processo educativo em meio a comunidade cigana 

se desenvolve dentro do núcleo familiar, um local no qual a criança cigana se sente 

protegida afetivamente por seus parentes e essa segurança oferecida é de suma 

importância nesse processo, pois gera confiança, como confirma Entrevistada 2, 

cigana e professora da educação infantil em uma escola municipal na comunidade, 

ao afirmar que a criança cigana  
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[...] é superprotegida por todos os parentes, não só pelo pai e pela 
mãe, mas pela avó, pelo irmão. A gente vê muito isso aqui. Até aqui 
na escola, por exemplo, quando tem dois irmãos que estudam na 
mesma escola, aí um sempre protege o outro, vai na sala, pergunta 
como tá. São muito protetores assim e é um elo muito forte que existe 
entre a família. (Dados da Pesquisa, 2018) 

  

Como supracitado, a proteção familiar, não apenas no seio familiar de pais e 

filhos, mas de irmãos, avós, primos e parentes distantes, é algo presente até os dias 

atuais entre os ciganos de Sousa - PB, sendo considerado um forte traço de sua 

cultura, o qual define as relações não apenas em sua comunidade, mas em todos os 

ambientes de convivência, inclusive o escolar. 

O forte laço de proteção e afetividade existente entre os ciganos é o que faz 

com que um cigano sempre confie mais no ensino de outro cigano, seja ele parente 

ou apenas membro da comunidade, do que no ensino de um não cigano, o que 

também gera reflexos na aprendizagem escolar.  

Como aduz a Entrevistada 2 em sua entrevista, quando um não cigano ensina 

sobre determinado assunto e um cigano ensina algo divergente, a criança cigana 

deposita sua confiança nas palavras do cigano, por uma questão 

 

[..] de confiança, de afetividade, [...], desse elo forte com a família de 
superproteção, eu acredito que ela sempre vá privar [priorizar] pelo 
que a pessoa da comunidade [cigana] vai dizer. Pode ser da família 
ou pode só ser uma pessoa da comunidade, mas ela entende aquilo 
como sendo verdadeiro. (Dados da Pesquisa, 2018) 
 

Deste modo, no contexto da cultura cigana tradicional vê-se que a escola é 

sua casa, os colegas de sala são os familiares, os professores são os mais velhos e 

o principal ensino é nunca deixar de ser cigano. Como relata em sua fala o cigano 

Entrevistado 4 “[...] os mais velhos sempre ensinavam, e tinha uma coisa que eles 

sempre ensinavam para nós, foi que nós sempre deveríamos pensar como cigano, e 

nunca agir como as pessoas queriam que nós agíssemos”. 

Logo, o conceito de educação cigano baseia-se em fazer com que o cigano 

permaneça sendo cigano, não cedendo ao pensamento que lhe é imposto pelos não 

ciganos. Baseando-se neste princípio percebe-se que impor ao povo cigano costumes 

ou regras morais contrárias aos seus implica em uma afronta. Outrossim, quando um 

cigano está na escola sendo ensinado por não ciganos os princípios transmitidos que 

sejam contrários à sua cultura, aos ensinos de seu povo, não serão absorvidos ou o 
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processo de absorção será bastante duradouro, a depender de métodos de conquista 

para o surgimento de uma relação de confiança, o que se dá ao longo dos anos. 

 

 

A RELAÇÃO DA FAMÍLIA CIGANA COM A ESCOLA 

 

 

Nas palavras do cigano Entrevistado 1 “Sempre houve a escola no meio cigano, 

que eram os pais”. Assim, essa era a visão que o povo cigano tinha da escola, que 

ela estava entre eles, no seu dia a dia, nos seus ensinamentos, nas suas rodas. 

Corroborando, o Entrevistado 4 afirmou que 

 

[...] a escola sempre fez parte do povo cigano, os mais velhos, porque  
eles sempre estavam ensinando aos mais novos nas cartilhas de ABC 
e o povo cigano tanto um tempo atrás, cinquenta, sessenta, até cem 
anos atrás, ele já tinha isso de ensinar a ler e escrever, e essas coisas, 
quando o cigano teve a oportunidade de frequentar uma escola de 
verdade os mais velhos ciganos se achavam realizado um dos sonhos 
deles, naquelas pessoas mais novas que ensinaram a cartilha do ABC, 
e viam que ali eram uma benção, uma dádiva de Deus, é tanto que até 
hoje o povo cigano persistiam para o povo estudar, aqueles que não 
tiveram condições eles sempre quiseram completar uma escola e ter 
um futuro melhor. (Dados da Pesquisa, 2018) 
 

Vê-se, então, que há uma valorização dos ciganos mais velhos em relação à 

escola tradicional, uma vez que por causa do nomadismo não tiveram condições de 

frequentá-la. Sonhavam, então, com essa realização, que apenas puderam 

concretizar com as gerações posteriores, a partir da sedentarização. 

Contudo, no momento em que os ciganos puderam enfim se aproximar da 

escola tradicional, se depararam com as consequências do choque cultural, a exemplo 

do preconceito, da desvalorização e desrespeito à sua cultura. Como conta a 

Entrevistada 5, que é cigana e estudou até a quarta série (quinto ano): 

 

[...] logo no começo quando a gente começou a estudar teve muito 
preconceito até mesmo aqui na escola que a gente estudou foi preciso 
Ronaldo, cigano mais velho aqui, fazer um abaixo assinado para a 
diretora poder liberar para ‘nois’ nos matricular na escola.  Eles não 
queriam aceitar a gente na escola [...] porque a gente era cigano, ai 
tinha preconceito. A maioria da sociedade tinha preconceito na época, 
porque quando a gente começou a estudar foi quase na época de 
noventa. (Dados da Pesquisa, 2018) 
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No momento em que puderam se matricular, as ciganas tiveram que deixar de 

usar suas vestes tradicionais, as saias longas, para então usar o fardamento da 

escola, e isso, segundo Entrevistada 2 foi um dos empecilhos para a permanência 

dessa tradição cultural em meio às novas gerações.  

Para além do desuso das vestes tradicionais, o preconceito sofrido parece ter 

se apresentado como a principal barreira posta entre os ciganos e a escola tradicional.  

Como visto, havia um sonho de que os filhos ciganos pudessem frequentar a 

escola e assim ter possibilidades de um futuro com melhores condições de 

vida.Todavia, como citado alhures, há um forte elo entre os membros da família cigana 

e nessa relação a criança é protegida, não só pelos pais e irmãos, mas por todos os 

seus parentes. Quando, então, a família cigana se encontrou com o preconceito 

sofrido no ambiente escolar tradicional, o medo do que os seus filhos poderiam vir a 

sofrer se tornou um abismo nessa relação família-escola. 

Nas palavras do Entrevistado 3: 

 

Os ciganos não gostam que os filhos se distanciem, os pais não 
gostam de se distanciar dos filhos. Aí como o filho passa o dia todo na 
escola, eles não estão vendo, acham que o pessoal vai tratar mal, 
aí eles queriam que os filhos ficassem em casa pra não sofrer 
esse tipo de tratamento. (Dados da Pesquisa, 2018) (Grifos 
nossos) 
 

A Entrevistada 2 assevera que: 

 

[...] antigamente não tinha, por exemplo, a questão de cigano mandar 
as crianças de educação, que estão em idade de educação pré-
escolar, para a escola, porque tinham medo [...]de sofrer 
preconceito, da criança não saber se defender junto à sociedade. 
Cigano é um povo muito apegado aos filhos né, superprotege demais. 
(Dados da Pesquisa, 2018) (Grifos nossos) 

 

Destarte, a proteção da família se impõe para o cigano como uma forte questão 

cultural, da qual não se pode negociar. Se não há um ambiente em que a família sinta 

que seus filhos estão em segurança, então eles não permitirão que eles permaneçam. 

A despeito das barreiras existentes entre as famílias ciganas e a escola 

tradicional, a visão cigana em relação à escola ainda é de valorização da educação 

como uma ponte para a melhoria de vida. Nas palavras do Entrevistado 3: “[...] desde 
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criança minha família sempre me disse que era através do estudo que a gente iria 

conseguir as coisas”. 

Para o Entrevistado 1, líder na comunidade, que viveu grande parte de sua vida 

no nomadismo, “é o que eu sempre digo aos pais, para colocar as crianças na escola 

porque na frente tem um futuro melhor”. 

Desta feita, as famílias ciganas demonstram ter um interesse por um futuro 

melhor, com melhores condições de vida, bem como veem na educação o caminho 

para alcançá-lo; uma mudança de atitude, que mesmo ocorrendo lentamente, exsurge 

em meio ao histórico de preconceito sofrido ao longo de toda a história. Porém,os 

obstáculos do preconceito que geram o medo ainda se traduzem como uma barreirano 

processo de aproximação das famílias ciganas, impedindo uma melhor fluência na 

relação família-escola.  

 

 

EVASÃO OU PERMANÊNCIA: MOTIVAÇÕES 

 

 

Como visto, entre os ciganos o preconceito sofrido por todas as gerações 

reflete até os dias atuais em suas relações. Assim também acontece quando o cigano 

chega na escola: o medo do não cigano, de alguém que pode lhe maltratar 

simplesmente pelo fato de ser cigano, é algo que ainda hoje preocupa as famílias 

ciganas. Como ilustrou Entrevistada 2: “[...] tinha um ou outro colega que sempre tinha 

um receio, ou falava alguma coisa que às vezes machucava, porque eu era cigana”. 

Aliado a isso, o contexto em que vivem os ciganos de Sousa – PB (ver Figura 

3),sem saneamento básico, com esgotos a céu aberto, muito lixo, alguns vivendo da 

mendicância, com crianças passando fome, casas mal estruturadas, em sua maioria 

com apenas um cômodo, muitos pais analfabetos, todos esses fatores podem ser 

citados como influenciadores para a evasão escolar. Nas palavras de Nunes (1989 

apud LOURENÇO et al, 2008, p. 14),  

 

Existem vários obstáculos que criam problemas à escolarização das 
crianças ciganas que respondem pelo absentismo e pouco sucesso 
escolar, como por exemplo, as condições de habitabilidade sem 
quaisquer condições sanitárias, a situação de analfabetismo de alguns 
pais e a falta de compreensão e aceitação por parte de alguns 
docentes.  
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Figura 3 – Comunidade Cigana de Sousa – PB. 
Fonte: MPF. Disponível em: <http://www.prpb.mpf.mp.br/news/mpf-discute-demandas-de-
ciganos-de-sousa-pb>. Acesso em 01 nov. 2018. 
 

O predominante analfabetismo dos pais, que conseguiram sobreviver mesmo 

sem ir à escola, também reflete na visão das crianças e adolescentes quanto à 

necessidade de estudar, como confirma o Entrevistado 3: “No começo é difícil pra 

gente a escola. Como nossos pais não estudaram, a gente se espelhava nos pais pra 

viver o mesmo tipo de vida. [...] muitos ciganos vão à escola, aí ficam olhando: meu 

pai não precisou disso, meu pai vive bem”. 

Nesse diapasão, tem-se como interferente significativo na motivação da evasão 

escolar o forte elo familiar característico da cultura cigana em estudo, citado alhures. 

Os filhos, ao verem o exemplo de seus pais, parentes e de sua comunidade, a forma 

como sobrevivem, a liberdade de não se prenderem a horários fixos nem 

necessitarem assumir responsabilidades, sem receber cobranças por suas atitudes, 

veem neles um exemplo a ser seguido.  

Os ciganos de Sousa não têm apego a bens materiais. Se na cultura da 

sociedade em geral as pessoas veem nos estudos uma possibilidade de conseguirem 

adquirir bens materiais, para os ciganos isso não justifica a perda de sua liberdade 
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como forma de viver. O Entrevistado 3 esclarece: “Levamos uma vida pacata. Não 

temos interesse por ter muito, mas sim o necessário. Não nos prendemos a bens 

materiais. [Cigano] Tem uma vida de gente que gosta de tá feliz”. 

A liberdade cigana é sempre citada como algo que permeia o modo de agir 

cigano, seja no âmbito das relações dentro da comunidade e sua forma de viver, seja 

também quanto aquilo que as pessoas almejam ou deixam de almejar para o futuro. 

Como aduz a Entrevistada 2: 

 

É, porque hoje em dia a evasão é muito grande, mas o que que 
acontece: na  maioria das vezes se você for pegar o pai e a mãe da 
criança que tá na escola, eles não são alfabetizados, eles eram 
nômades, então, assim, não viam na educação esse meio de 
libertar, de ascender, entendeu? Aí acaba passando até pros próprios 
filhos. (Dados da Pesquisa, 2018) (Grifos nossos) 

 

Assim, a visão cigana de liberdade pode também ser citada como um fator 

influenciador da evasão escolar. Estar em um ambiente fechado, com horários fixos a 

serem cumpridos, atividades para fazer em casa, todos esses fatores vão de encontro 

à realidade cigana, como já citado alhures. 

Como exemplo, pode-se citar a questão alimentar. Os ciganos não têm horário 

fixo para fazer suas refeições, pois eles comem quando conseguem a comida. Assim, 

as mães saem para pedir nas ruas da cidade ou viajam para outras cidades vizinhas 

com esse fim e os filhos ficam em casa esperando para se alimentar se a mãe tiver 

obtido êxito. Quando essas mães retornam, geralmente por volta de meio-dia, treze 

ou quatorze horas, muitas vezes já tem passado o horário da aula da criança, de modo 

que ou a criança fica em casa esperando sua mãe chegar para fazer sua refeiçãoou 

vai para a escola com fome ou, ainda, quando chega o alimento em casa os pais vão 

buscar as crianças na escola. A Entrevistada 2 exemplifica. 

 

Eu tenho uma aluna, [...], e ela é uma dessas que vive nessa situação 
entendeu? A avó sai cedo e só chega por volta desse horário, meio-
dia, uma hora, e é aí que eles vão comer, e sempre que ela chega eu 
tenho a curiosidade de perguntar se ela se alimentou, pra poder a 
gente dá esse alimento pra ela poder ficar; inclusive é extremamente 
inteligente e, assim, valoriza a sala de aula. (Dados da Pesquisa, 
2018) 

 

Ademais, ainda há a influência na evasão escolar por perdas e mocionais e 

enfermidades. O impacto da morte para os ciganos é bem mais abrangente, pois 
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envolve perdas não só emocionais, mas também mudança de vida e perdas materiais. 

Como afirma Ferrari (2010 apud MEDEIROS, BATISTA, 2015, p.  220): “o luto para 

os ciganos é um trabalho de disjunção do morto do mundo dos vivos para sempre, a 

morte parece instaurar um corte espaço-temporal, onde é preciso criar um vazio, 

apagando todos os sinais que lembram o morto”. 

Como exemplo pode-se citar o relatado pelo Entrevistado 4, o qual afirmou que 

o motivo de ter abandonado os estudos foi “a perda de um ente querido para mim, 

muito importante para mim. Perdi minha mãe e não tinha condições emocionais e 

condições financeiras para continuar”. 

A Entrevistada 5, a qual estudou apenas até o 5º ano, também abandonou os 

estudos por questões familiares: “Por causa que minha mãe adoeceu ai eu tive que 

largar a escola. [...] minha mãe teve muito doente, ela esteve até na UTI, [eu sou] a 

única filha mulher aí eu tenho que tomar de conta dos meus dois irmãos menores, ai 

eu tive que deixar de estudar”. 

Há que se mencionar, em contrapartida, as motivações daqueles que, como 

exceção à regra, perseveraram além das expectativas da sociedade e da própria 

comunidade cigana. O Entrevistado 3, o qual chegou a concluir o ensino superior, 

explica que sua motivação para isso foi “[...] primeiro o preconceito e a pouca 

aceitação no mercado de trabalho. Tive várias portas batidas na cara por empresas 

na cidade e eu via no estudo uma forma de mostrar que a gente era capaz de chegar 

lá e conseguir alguma coisa”.  

O mesmo ainda traz à baila novamente a questão do preconceito sofrido pelo 

simples fato de ser da etnia cigana, justificando: “No início de toda entrevista de 

trabalho perguntou sobre o currículo e no momento que eu citava que morava na 

comunidade cigana, ali ou encerrava a entrevista ou se perdia o interesse[...] por parte 

do empregador”. 

Como em toda mudança, a esperança está nas novas gerações, que tem 

mudado sua visão em relação aos estudos, mesmo que lentamente, a partir dos pouco 

exemplos vistos na comunidade. Como cita a Entrevistada 2: 

 

Assim, é uma coisa que vem mudando. Foram surgindo umas 
oportunidades, eles viram, por exemplo, alguns jovens conseguirem 
por meio da educação ascenderem, trabalharem, e aí vem mudando 
essa concepção, mas antigamente não, porque, assim, eles 
pensavam: ah, eu vou estudar pra quê se quando eu chego no 
mercado de trabalho eu não tenho emprego porque o pessoal tem 
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preconceito quando diz que é cigano e tudo mais. (Dados da Pesquisa, 
2018) 

 

Destarte, vê-se que as motivações de evasão ou permanência na escola são 

as mais diversas, mas que os fatores mais citados foram o preconceito sofrido e as 

divergências culturais existentes entre o modo de viver cigano, sua cosmovisão e a 

escola tradicional. 

 

 

O ENFRENTAMENTO DAS BARREIRAS CULTURAIS SOB A ÓTICA CIGANA 

 

 

A relação entre a cultura e a cosmovisão na etnia cigana é um forte elo que 

separa os ciganos da realidade da sociedade na qual estão “inseridos”. Há quem 

imagine que os ciganos são apenas pessoas que vivem se mudando, sem maiores 

características que os defina, e isso certamente ocorre pela invisibilidade dessa etnia 

em meio à sociedade, a qual não tem conhecimento de sua história, de seu modo de 

viver, e, geralmente, apenas os delega a preconceitos a eles dispensados ao longo 

dos anos.  

Há que se estabelecer, então, um enfrentamento dessas barreiras, mas isso 

apenas se faz possível a partir da desmistificação da realidade desse povo, o que 

torna imperioso ouvir seus anseios e suas percepções. 

Na comunidade em estudo verifica-se que nos últimos anos tem crescido o 

número de crianças que foram matriculadas na escola com idade pré-escolar. 

Contudo, importa verificar em que contexto esse fato tem ocorrido. 

A Entrevistada 2 é professora com formação de nível superior e leciona na 

escola municipal que se localiza na comunidade cigana. A mesma ensina a crianças 

ciganas e não ciganas e tem aplicado nessa escola conteúdos que buscam valorizar 

a cultura cigana e as demais culturas e também quebrar o preconceito existente por 

parte dos alunos não ciganos desde cedo, tornando possível uma aproximação 

sincera em sala de aula que, espera-se, reflita nas futuras gerações. 

A mesma afirma que hoje em dia quase todas as crianças da comunidade em 

idade pré-escolar estão matriculadas na escola e atribui a esse fato a confiança 

depositada pelos pais ciganos em saber que na escola onde seus filhos estudam tem 
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uma professora cigana, confirmando ser este um grande passo para a educação na 

comunidade cigana.  

 

[...] uma das questões, por exemplo, que eu falo que hoje em dia os 
pais de crianças que estão em idade pré-escolar, eles colocam, eles 
visam muito isso também: ah, tem uma cigana lá, tem ciganos que 
trabalham na escola, então eu vou colocar meu filho lá porque tem 
uma pessoa da comunidade que vai olhar, entendeu? Aí isso já é muito 
importante. (Dados da Pesquisa, 2018) 

 

Outrossim, as crianças ciganas também dispensam à professora cigana um 

maior respeito pelo fato de ser da mesma etnia e a tem como um exemplo a ser 

seguido, como assevera a Entrevistada 2: 

 

[...] e tem um peso ainda maior. Além deles respeitarem, [...] eu sou 
tida como um exemplo, eles se espelham bastante. Eu tenho um aluno 
da minha sala que você precisa ver ele falando, ele lendo, e o quanto 
ele se identifica com a questão cultural dele, o quanto ele se orgulha, 
e também ele passa essa questão, além do respeito, de se espelhar 
em mim, olha eu quero terminar meus estudos, eu quero dar 
visibilidade, essa é a fala dele e eu fico muito feliz quando ele fala isso 
porque eu vejo que o trabalho tá surtindo efeito. (Dados da Pesquisa, 
2018) 

 

Desta feita, a identificação cultural da criança cigana em seu ambiente escolar 

não apenas quebra preconceitos, mas fortalece o vínculo da mesma com a instituição, 

gerando uma esperança de através da escola, da educação, dar visibilidade à sua 

cultura. 

Ademais, o relacionamento entre as crianças ciganas e não ciganas torna-se 

efetivamente mais harmônico em sala de aula como decorrência direta do ensino 

acerca da diversidade cultural e dos costumes dos diferentes povos, com a inclusão 

da etnia cigana. Como elucida a Entrevistada 2: 

 

Bom eu vou falar mais restritamente à minha sala de aula. Eles têm 
uma boa relação. Eu sempre procuro tratar essa questão da 
diversidade cultural, não só enfocando a cultura cigana, mas as outras 
diversas culturas. A gente tem um trabalho aqui na escola que é o 
projeto “Escola de Valores”, e dentro desse projeto a gente trabalha a 
questão cultural, a questão dos costumes dos povos e eles se dão 
super bem na sala de aula. Eu também tenho um projeto extra que são 
as histórias contadas pela comunidade cigana, que eu transformei em  
contos infantis e em cada história eu enfoco alguma característica da 
cultura para que eles conheçam e os não ciganos conheçam a cultura, 
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diminuindo assim a questão do preconceito e também as crianças 
ciganas possam se identificar com os personagens, para a questão da 
identidade cultural deles. (Dados da Pesquisa, 2018) 

 
Por outro lado, a Entrevistada 2 adverte que os ciganos que estão em escolas 

onde não há o ensino da questão cultural cigana se tornam mais vulneráveis à perda 

de sua tradição, citando o exemplo da escola estadual que também está inserida em 

sua comunidade, mas que não possui os mesmos ensinos sobre a cultura cigana. 

 

Justamente por isso. Assim, na minha escola eu trabalho, mas na 
outra escola não se trabalha essa questão deles se reconhecerem nos 
conteúdos, da formação identitária deles. Aí acaba se perdendo, ele 
vê o colega, ele vai se espelhar naquilo no colega. Ele não se vê nos 
conteúdos, então ele diz: o que é que eu sou? Onde é que eu ‘tô’ 
presente? Então ele vai buscar muitas vezes se espelhar no de fora e 
não no da comunidade. (Dados da Pesquisa, 2018) 

 

Ainda quanto ao ensino, o tratamento dispensado pelos professores em sala 

de aula também pode se identificar como uma barreira que dificulta a aproximação 

cultural. Isso decorre da falta de conhecimento não apenas cultural, mas também da 

realidade na qual vivem os ciganos em Sousa – PB.  

A exemplo disso pode-se citar os horários das refeições na comunidade. Como 

já explanado, em muitas famílias ciganas nas quais as mães saem para pedir dinheiro 

ou alimento, os ciganos ficam na expectativa de conseguir ou não algum alimento para 

então fazer a refeição. Assim é comum na comunidade cigana eles não terem horário 

certo para as refeições, nem quantidade certa de refeições por dia.  

Essa realidade, contudo, deve ser observada pelo professor e, especialmente, 

pela direção escolar. As crianças não conseguirão ter uma boa produtividade em sala 

de aula se estiverem com fome. Quando essa questão alimentar não é identificada, 

os discentes ciganos acabam não sendo compreendidos.  

A Entrevistada 2 apresenta como exemplo a escola onde ensina, a qual está 

situada na comunidade. 

 

[...] a nossa diretora, ela sempre, ela tem um lado assim muito humano 
sabe e vem fazendo um trabalho bastante significativo e sempre 
quando a criança chega e reclama [que está com fome] eu já 
presenciei muitas vezes ela levar até a sala da cozinha e ela sempre 
oferece algum alimento para que a criança fique até o recreio e possa 
se alimentar novamente. (Dados da Pesquisa, 2018) 
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Em contrapartida, a mesma ainda afirma que nas escolas onde não há essa 

preocupação as crianças vão para casa para poder se alimentar por não conseguirem 

passar muito tempo na escola sem almoçar. Destarte, aduz que deve haver uma 

tolerância por parte da escola em relação ao horário das aulas para os ciganos, 

afirmando que: “em outras escolas que não conhecem a realidade, diz: ah é porque o 

menino quer faltar, quer gazear né [a escola],‘num’ tem esse lado de perceber essa 

questão.” 

O Entrevistado 4 esclarece o porquê a escola deveria mudar para receber o 

povo cigano. 

 

[...] porque o povo cigano, a maneira de pensar e de agir do povo 
cigano, os professores nunca vai entender, porque eu acredito que se 
houvesse professores ciganos ensinando em uma grande escola, eu 
creio que esses alunos, esses outros professores, quando eles 
passassem a conviver com um professor cigano, eles iam entender e 
iam ver a maneira de todos os meninos, os ciganos agir, que não era 
pra afrontar o professor, não era aquilo que ele fazia, não era, era 
porque é a maneira do cigano agir às vezes é interpretada mal. Às 
vezes a maneira do professor interpreta dizendo que se o professor 
parasse para entender mais, ouvir mais, conhecer mais o dia a dia 
daqueles alunos ciganos, fizesse um estudos dentro deles, com 
certeza o professor iria entender mais e iria ver que era como, não era 
como ela pensava, mas sim ela ia agir mais de forma, como dizer, uma 
forma, é mais simples, para ela poder ver que aquilo ali [...] que ele 
estava fazendo não era para afrontar a vontade do professor dentro 
da classe e não para estar ali para bagunçar, mais sim para estudar. 
(Dados da Pesquisa, 2018) 

 
Questões, portanto, que são colocadas pelos próprios ciganos e que 

apresentam o entendimento de sua cosmovisão como forma de rompimento dos 

empecilhos existentes. A aproximação cultural através do ensino e a compreensão de 

fatores vivenciados no dia a dia por esse povo seria, então, um importante auxílio 

nesse desafio.  

 

 

INTERAÇÃO ENTRE OS CIGANOS EM SOUSA - PB E A ESCOLA 

 

 

Conforme esclarecido no tópico anterior, somente a aproximação poderá 

superar a problemática da evasão e preconceitos que marcam a relação 

cigano/escola. Poucos são os casos de interação que trazem uma abordagem positiva 
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ou construtiva, quando se elenca acontecimentos vivenciados pelos alunos ciganos, 

em contrapartida também é rara a intervenção protagonista do povo cigano, a qual 

normalmente se dá por ciganos que superaram as barreiras aqui descritas e 

conquistaram formação superior. 

Pelo formato de família e características próprias desse povo nem sempre a 

aproximação pais/escola se dá de maneira resolutiva, e muitas das tentativas 

esbarram no preconceito que fere, na discriminação que silencia, e no desinteresse 

que humilha. 

Uma das experiências mais comuns é rememorada pela Entrevistada 5: 

 

[...] logo no começo quando a gente começou a estudar teve muito 
preconceito até mesmo aqui na escola que a gente estudou foi preciso 
Ronaldo, cigano mais velho aqui, fazer um abaixo assinado para a 
diretora poder liberar para ‘nois’ nos matricular na escola. Eles não 
queriam aceitar a gente na escola. (Dados da Pesquisa, 2018) 

 

 Muitas vezes a interação, a relação entre os ciganos e a escola tem que ser 

feita com auxílio de não-ciganos ou de líderes constituídos, ou até mesmo de órgãos 

do Estado, tamanha a muralha que se construiu com anos e anos de segregação. 

 São poucas as oportunidades de interação intra e extraclasse que as famílias 

ciganas têmpara se tornarem parte do processo educativo, e nem sempre a 

aproximação se dá da maneira convencional ao povo não cigano, o que, 

evidentemente tende a gerar conflitos. Nessa perspectiva a Entrevistada 5 resume 

mais um caso de preconceito vivenciado por seu povo: 

 

[...] às vezes a escola tem preconceito, os alunos não tem contato com 
quem é cigano, não ter assim amizade, a diretora ainda, tem vezes 
que a diretora reclama, teve um caso mesmo aqui na escola aqui, de 
Celso Mariz aqui que a diretora mesmo ‘impatou’ até das ciganas 
entrar para ver os filhos pequenos, porque tem direito né da mãe entrar 
na hora do recreio essas coisas, porque são alunos de três quatro 
anos, ‘num’ pode ficar sozinho. (Dados da Pesquisa, 2018) 

 

 Outro caso brutal vivenciado pelo Entrevistado 4 explica a grande evasão 

escolar observada entre o povo cigano: 

 

[...] eu fui do que também sofri uma perseguição que eu estava na hora 
do recreio, eu namorava até uma menina da outra sala, eu estava até 
sentado, alguém pichou a parede, e nesse dia foi cometido uma 
injustiça, o guarda da escola era muito meu amigo, e estava 
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conversando comigo e com essa menina que eu namorava com ela, 
ai a diretora veio, porque o menino [que tinha] o pai [que] tinha carro, 
tinha tudo, naquela época era filhinho de papai, ela não quis julgar, ela 
jogou a culpa em mim e [no] outro cigano que estava mais ‘eu’, e o 
guarda veio me defender o guarda foi demitido por causa disso, ela 
demitiu o guarda, o guarda me defendeu, foi na décima região me 
defender, e lá na decima região ele falou com a secretária Alice, é, 
mandou pegar a minha transferência para outro colégio, peguei a 
transferência pra outro colégio, e essa diretora ela nunca mais veio na 
escola, ela foi demitida, e a partir daquele momento, veio uma tristeza 
dentro de mim e eu não quis mais estudar, eu parei [...]. (Dados da 
Pesquisa, 2018) 

 

 Conforme explanado anteriormente, a cidade de Sousa-PB já possui uma lei 

que obriga o ensino da história e cultura cigana, buscando a aproximação e 

representação do povo cigano no ambiente escolar, o que infelizmente não acontece 

na maioria das escolas. Outrossim, embora o fato narrado acima tenha acontecido a 

vários anos, as estórias de discriminação por intolerância étnica e cultural são 

rotineiras para os calón de Sousa-PB. 

 

 

A DESMISTIFICAÇÃO E O RESPEITO A CULTURA 

 

 

 A educação é o mais importante instrumento de mudança e pacificação, de 

modo que a presente pesquisa se finaliza num momento crucial para uma das 

chamadas “minorias sociais” no Brasil. Um fator determinante que tem sido resgatado 

a cada tópico e em cada fala dos ciganos entrevistados é a urgente necessidade de 

desmistificação, de desconstrução de conceitos pré concebidos, que só pode ser feita 

através do conhecimento, da educação múltipla e inclusiva, do diálogo construído sob 

a empatia e o respeito ao diferente. 

 Nesse panorama, no município de Sousa-PB, o primeiro passo é cobrar e 

acompanhar a efetivação da Lei Municipal nº 2.623/2016, por dois motivos principais: 

para esclarecer os não-ciganos sobre a história e cultura ciganas e minorar os casos 

de segregação e trazer auto identificação para os ciganos no cotidiano escolar, 

conforme esclarece a professora cigana Entrevistada 2: 

 

[...] Existe um projeto de lei de um dos vereadores, [...] e era pra 
implantar no currículo de todas as escolas do município a questão do 
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estudo da cultura cigana. Isso seria uma coisa boa. Por quê? Porque 
ia dar visibilidade, o pessoal ia conhecer,ia diminuir o preconceito. Só 
que são pouquíssimas escolas que trabalham. Somente as que tem 
os ciganos matriculados é que acabam trabalhando a questão da 
cultura cigana. (Dados da Pesquisa, 2018) 

 

 A mudança de fato só é viável com o convívio, o que indica que a criação de 

uma escola somente para ciganos, embora tentadora, não seria a solução para a 

problemática escolar enfrentada pelos ciganos, a qual possui sua gênese no 

preconceito perpetuado socialmente. 

 

[...] se as crianças tivessem acesso a saber como vivem os povos e 
tudo mais né. Porque, assim, eu acredito que ninguém nasce 
preconceituoso. A gente se torna ao longo da vida pelo que a 
sociedade impõe, e se desde cedo a gente começa a ter contato, 
conhecer aquilo, a gente desmistifica muita coisa que a gente escuta. 
(Entrevistada 2, Dados da Pesquisa, 2018) 

  

Nesse ínterim, o respeito a cultura do outro é primordial sobretudo na escola. 

A escola deve ser multicultural e tratar com o mesmo respeito e atenção todos os 

povos e etnias. 

 

 

A PRESERVAÇÃO DA LIBERDADE E VOZ DO CIGANO NO PROCESSO 

EDUCATIVO 

 

 

 É salutar que o professor seja capacitado para ouvir e dar voz aos alunos de 

acordo com as características sócio culturais de cada um, respeitar a individualidade 

dos alunos é o primeiro passo para fomentar o protagonismo no processo educativo. 

A escola tradicional precisa se aproximar do povo cigano de modo a associar a 

oralidade, flexibilidade e reverência característicos do ensino cigano a sua 

metodologia de ensino e a sua forma de administração. 

 A criança e o jovem cigano têm voz ativa no meio do seu povo e na sua casa, 

é preciso muita sensibilidade do professor para se colocar enquanto conciliador na 

sala de aula, desviando-se de jogos de poder e alcançando a empatia dos alunos 

ciganos e não ciganos, para que todos se respeitem e se desenvolvam. 

 A professora cigana Entrevistada 2, enfatiza que:  
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[...] E ela [a criança cigana] tá num ambiente também [na escola] onde 
sua opinião não é valorizada, isso também pode ser um impacto pra 
ela né? [...] ela sai de um contexto e entra em outro totalmente 
diferente. Na família cigana a gente dá muito valor [...] a gente escuta 
a criança e leva em consideração aquela fala da criança e muitas 
vezes na escola ela não é entendida. (Dados da Pesquisa, 2018) 

 

Por este motivo sempre que há oportunidade a professora traz à sala de aula 

metodologias que contemplem a cultura e as experiências do povo cigano. Seu 

pequeno ato, além de impactar diretamente os seus alunos, possui o perfil 

multiplicador da educação: 

 

A minha turma desse ano, que é uma turma de 3º ano, eu sempre 
gosto de fazer a leitura logo no início da aula e eu sempre trago ou 
uma história da comunidade ou algo que remeta a essa questão da 
diversidade, do respeito à cultura, também trabalho jogos, olimpíadas 
que eu faço, mas sempre colocando alguma coisa que faça relação 
essa questão da comunidade cigana, da cultura cigana, pra eles se 
identificarem. (Dados da Pesquisa, 2018) 

 

 Ao permitir que os alunos se identifiquem com a matéria (e metodologia) a 

docente vai ao ponto central da problemática, levando os alunos a uma reflexão 

libertadora: a liberdade de (re)construir conceitos. 

A liberdade de cátedra se torna extremamente importante nesse contexto, de 

modo a assegurar que o professor possa trazer a diversidade sociocultural para a sala 

de aula sem censura, e em consonância com a grade curricular e planos de aula 

institucionais.  

Na Paraíba, foi lançado recentemente (05/11/2018) o Observatório 

Interinstitucional de Violências por Intolerância, sob a tutela do Ministério Público 

Federal e da Paraíba, Defensoria Pública da União e Estadual, Ordem dos Advogados 

do Brasil Seccional Paraíba e Ministério Público do Trabalho, além de órgão estaduais 

ligados ao executivo, a exemplo da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade 

Humana. 

O observatório pode ser acessado através de um formulário online 

(https://goo.gl/Mf5k1z), de modo que violências por intolerância serão tratadas com 

prioridade pelas instituições supracitadas. Esse instrumento visa coibir violências por 

intolerância sexual, identidade de gênero, cor, raça, etnia, orientação ideológica, 

política, etc (PARAÍBA, 2018). 
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 Após o lançamento do Observatório os mesmos signatários emitiram a 

Recomendação nº 37 de 12 de novembro de 2018, para todas as instituições de 

ensino públicas e privadas da Paraíba atendem em respeitar a liberdade de cátedra e 

coibir violência por intolerância no ambiente escolar em todos os níveis educacionais. 

Entende-se que esta iniciativa é bastante benéfica também para o povo cigano que 

pode recorrer diretamente a estes órgãos sem a burocracia rotineira dos 

procedimentos de denúncia. 
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CAPÍTULO 5 - REFLEXÕES FINAIS 

 

 

Esta obra trouxe uma releitura da pesquisa que subsidiou a dissertação de 

mestrado em Ciências da Educação, de autoria de Rafael Eduardo Inácio do 

Nascimento e orientação do Dr. Jair Moisés de Sousa, com contribuição de Larrídja 

Araújo Cabral e Arthur Vieira de Lima. 

Assim, a pesquisa almejou compreender a relação do grupo cigano Calón 

sedentarizado no município de Sousa-PB com a educação, considerando suas 

questões específicas e a realidade desse povo no Brasil e no mundo. Para tanto, 

reconhecendo a importância da história e cultura do povo em questão, realizou-se 

uma criteriosa busca de registros, elencando-se diferentes narrativas antropológicas 

sobre a origem e dispersão (vida nômade) dos ciganos. 

A compreensão dessa “odisseia” é extremamente importante para se visualizar 

como e por que surgiu tamanho preconceito com esta etnia, de modo que em vários 

países é possível observar a discriminação (ainda que por vezes velada) a que está 

sujeito o indivíduo cigano. 

Nesse panorama, viu-se que a chegada dos ciganos em terras brasileiras já 

veio maculada com o preconceito habitual vivido por eles na Europa, embora tenha 

havido um tempo de “minimização” dessa discriminação pelo exercício da atividade 

de meirinho (oficial de justiça) por inúmeros ciganos, atividade favorecida pelo seu 

“espírito viajante” e “destemido”. 

Todavia, não tardou para que os ciganos brasileiros fossem marginalizados e 

lidos como “andarilhos irresponsáveis”. Embora ainda conseguissem sobreviver com 

o comércio, alguns se viram forçados a deixar a vida nômade e fixar residência em 

um local mais tolerante. 

Por ser um povo com fortes laços sanguíneos e culturais, os ciganos 

preservaram a organização e administração da comunidade nos moldes não estatais, 

e vale destacar que isto reflete diretamente no reconhecimento (ou não) de 

autoridades externas à comunidade. Este é um dos pontos básicos que deve orientar 

a aproximação dos não ciganos com os ciganos, inclusive quanto ao ambiente 

escolar. 

Além disso, verificou-se que algumas atividades padronizadas na sociedade 

não contemplam os ciganos, a exemplo do formato do poder familiar e da ordem de 
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atividades do cotidiano. Ainda que mais específico, tais fatores também refletem na 

relação dos ciganos com a escola. 

Constatou-se ainda a ausência de políticas públicas efetivas que contemplem 

o povo cigano. A exemplo da comunidade estudada, que está há mais de 30 anos 

sedentarizada e ainda vive à margem da sociedade, afastada pelo medo dos não 

ciganos e pela falta de capacitação adequada para adentrar no mundo do trabalho. 

Não existe, pois, expectativa para um futuro diferente da realidade de seus pais e de 

seus avós por parte da grande maioria das crianças e jovens ciganos em idade 

escolar, o que também pode justificar a alta evasão escolar entre eles, mesmo nas 

escolas públicas que estão inseridas dentro de sua comunidade.  

Por outro lado, tendo em vista a experiência da entrevistada 2, a qual é cigana 

com formação de nível superior e ensina em uma escola pública de ensino 

fundamental 1 localizada dentro da própria comunidade, pode-se verificar alguns 

pontos de sucesso a serem adotados pelas demais escolas, a seguir delineados. 

A escola tem um modelo de escola mista, ou seja, intercultural, com ciganos e 

não ciganos dividindo a sala de aula de forma igualitária, o que quebrou o preconceito 

a partir do ensino e aplicação do respeito mútuo às diversas culturas. 

A presença de uma professora cigana e de alguns funcionários ciganos na 

escola gerou a confiança necessária para que os pais se sentissem seguros em se 

distanciar de seus filhos por um grande período do dia, o que aumentou o índice de 

crianças em idade escolar primária matriculados. 

A flexibilização por parte da diretora escolar quanto à situação das crianças 

ciganas que compareciam à escola sem fazer a refeição necessária contribuiu para a 

diminuição da evasão escolar. 

O ensino da cultura cigana em sala de aula, bem como a contação de histórias 

ciganas em forma de contos infantis tornou o ambiente escolar acolhedor para os 

alunos ciganos, reafirmando também a identidade cultural deles. A escola, então, 

passa de um ambiente que afasta o povo cigano de sua cultura, para um ambiente 

que transmite esse ensino de valorização cultural. Além disso, as crianças não 

ciganas quebram o preconceito existente. 

Em contrapartida, vale lembrar que a segunda escola presente na comunidade, 

de nível fundamental 2 e médio, a qual não trabalha com essa visão de inserção 

cultural no ensino, nem com professores ou funcionários ciganos como mediadores, 

torna mais vulneráveis à perda de sua tradição e à evasão escolar. 
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Feitas tais considerações, confirmou-se que quaisquer metodologias adotadas 

em políticas públicas que contemplem o povo cigano só terão chance de êxito se 

partirem do ponto de vista cigano. Não obstante a presente pesquisa tenha se iniciado 

recentemente, a aproximação com as comunidades do estudo se iniciou há cerca de 

4 anos, fator este que possibilitou uma interação mais confiante por parte dos ciganos, 

como se pode observar através do compartilhamento de memórias e anseios com 

forte teor pessoal. 

Destarte, um modelo educacional para o povo cigano deve valorizar e respeitar 

a cosmovisão cigana, partindo do pressuposto de que onde os ciganos não se sintam 

parte, isto é, não se sintam acolhidos, eles não permanecerão.  

Verificou-se que a comunidade estudada compreende e valoriza a educação, 

tanto que mantem viva a tradição de ensino do ABC, e que o alto índice de evasão 

escolar está relacionado a outros fatores mais sensíveis. Como visto, a partir do 

momento que se possibilitou a entrada dos ciganos nas escolas de Sousa-PB, houve 

um esforço comunitário para que todas as crianças se matriculassem, e, de fato, há 

cotidianamente um engajamento pessoal para continuar na escola. 

Afora tais iniciativas, verificou-se que em regra a escola, com seu modelo 

tradicional, não é um espaço para todos e, sobretudo, não é um espaço que acolhe 

os ciganos. É latente a necessidade de formação continuada do professor para a 

compreensão da necessidade de uma escola intercultural e inclusiva, e 

semelhantemente, é imprescindível que o cigano se reconheça na escola através da 

mudança do currículo na formação básica.  

Destarte, a escola deve ser intercultural. Criar uma escola “especial”, exclusiva 

para o povo cigano, apenas irá maximizar a distância existente entre a sua cultura e 

a cultura maioritária. Como visto, o modelo implantado em algumas escolas da Europa 

que restringiram as crianças ciganas a escolas especiais para deficientes mentais 

apenas aumentou o preconceito existente. Por outro lado, o modelo de escola 

intercultural na comunidade em estudo quebrou barreiras e aproximou culturas 

diferentes com respeito mútuo.  

 Para tanto, vislumbrou-se na pesquisa a necessidade de adaptação da escola 

tradicional para com o povo cigano. Destaca-se a falta de conhecimento acerca desse 

povo, bem como a falta de compreensão de sua cultura e comportamento como 

grandes empecilhos para essa necessária adaptação. 
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Neste ínterim, propõe-se como modelo educacional adequado para a criança e 

jovem ciganos uma escola intercultural, que possua em seu currículo o ensino da 

história e cultura ciganas, bem como das demais culturas, com valorização e respeito 

para com a dança e vestes ciganas; que comemore e valorize o Dia do Cigano; que 

tenha uma flexibilização por parte do corpo docente e de sua diretoria no que tange à 

realidade da comunidade na qual está inserida, em especial quanto à possível falta 

de refeição do aluno ao chegar em sala de aula; que haja um constante diálogo da 

escola com os pais e/ou avós dos discentes ciganos, com momentos que gerem 

respeito e confiança, a exemplo da realização de palestras e projetos voltados para 

os mesmos, bem como de visitas em seus lares; que ocorra uma contínua formação 

dos docentes e de todos os funcionários quanto à história e cultura ciganas, para que 

haja, por exemplo, uma valorização e compreensão da participação ativa dos alunos 

ciganos em sala de aula; que exista uma flexibilização quanto ao percentual 

obrigatório das presenças em sala de aula, propondo-se a realização de atividades 

extras ou aulas em horário oposto para suprimir o conteúdo perdido ao realizar 

viagens juntamente com suas famílias ou em casos de morte/doenças de seus 

familiares, considerando o espírito de liberdade cigana. 

As normativas existentes carecem da lapidação do olhar cigano, e a posteriori, 

da vontade política e social para sua efetivação. Nessa perspectiva não se pode 

olvidar da importância de pesquisas e oportunidades que oferecem um “pouco da 

profundidade da cultura e modo de vida ciganos” àqueles que estão na Academia, nas 

Assembleias, nos Tribunais e nos demais locais de decisão. 

Nessa conjuntura, fica patente que o modelo de políticas públicas adotado por 

Portugal, como visto, em muito se encaixa com a realidade cigana no Brasil, o que 

remonta ao fato dos ciganos brasileiros serem, em sua grande maioria, descendentes 

deste país.  

Permanece, pois, o sonho cigano de ter uma escola com condições viáveis à 

educação de seus filhos. Embora a escola ainda seja um espaço de opressão e 

desmonte da cultura cigana, não restam dúvidas que um povo que resistiu a tantas 

intempéries irá continuar resiliente e, com os meios adequados, transformador deste 

cenário de segregação. 
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APÊNDICE – COMPILADO DAS ENTREVISTAS 

 
 
ENTREVISTADO 1 
 
 
 
Entrevistador: Essa entrevista é para meu trabalho de dissertação de mestrado cuja o 
título é: IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS A UM POVO TRANSCULTURAL: UM 
ESTUDO DE CASO NUMA COMUNIDADE CIGANA NA CIDADE DE SOUSA/PB 
Entrevistador: O senhor poderia falar seu nome completo?  
Entrevistado: Meu nome completo é “E” (informação protegida) mas sou conhecido 
por “E” (informação protegida).  
Entrevistador: Posso gravar as perguntas e suas respostas?  
Entrevistado: Pode.  
Entrevistador: Por qual motivo o povo cigano fixou morada em Sousa?  
Entrevistado: A gente viajava do Rio Grande, Ceará, Pernambuco, e a gente localizou-
se aqui, primeiro que tudo, Deus, segundo o ex-governador Antônio Mariz, Coronel 
Luiz de Oliveira, José Gadelha, essa gente mais idosa aqui, que tinha um respeito em 
Sousa, e peguemos uma amizade com esse povo, que amizade foi essa que se 
tornamos eleitores em Sousa. E devido a nois sermos eleitores em Sousa vimos que 
não dava mais para nois viajar ai pedimos a Antonio Mariz que queríamos morada e 
ele fez a morada para nois. E hoje estamos residindo aqui em Sousa.  
Entrevistador: Mas quando vocês viajavam pelo mundo vocês passavam aqui por 
Sousa?  
Entrevistado: Sousa sempre foi o nosso ponto de referência, sempre quando nois 
saiamos de Sousa nois andava pelo rio grande pelo Ceará, por Pernambuco mas 
sempre quando se aproximava da noite de natal nois sempre passava em Sousa.  
Entrevistador: Quando vocês chegavam aqui em Sousa como vocês conseguiam o 
sustento? O governo ajuda?  
Entrevistado: Não, o nosso sustento era esse, quando a gente vinha desses outros 
estados, a gente cigano sempre foi vivedor, lia mão trocava animal, sempre a gente 
trazia aquela contribuição para residir aqui o tempo, e ficarmos nos alimentando. 
Sousa tinha um grande comercio de animais também.  
Entrevistador: O senhor participou do período que o cigano andava pelo mundo? Você 
poderia compartilhar alguma dessa experiência?  
Entrevistado: Tenho muito, como chefe dos ciganos ainda participei das andadas dos 
ciganos, quando nós andávamos pelo mundo era uma vida saudável, nois chegava, 
se botava em baixo de um pé de pau, nos se ranchava ali, e ali um que fazia o comer 
e outro não tinha, aquele que tinha o que comer servia aos que não tinham, e quem 
chegasse, dava para a gente ajudar. Nois quando andávamos pelo mundo éramos 
mais unidos, ninguém podia nem dizer que fulano de tal era feio, a gente ficava para 
não viver. Isso é algo que faz falta demais.  
Entrevistador: Quando o povo cigano andava pelo mundo havia o desejo de vocês 
frequentarem a escola?  
Entrevistado: Havia, mas o tempo não dava, a gente chegava aqui em Sousa passava 
um mês ou dois, para a gente cadastrar uma criança na escola era ruim, por ser só 
um mês ou dois a gente arribava para outro canto, ai era necessário transferir para 
outro canto, e isso de um canto para outro era muito ruim.  
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Entrevistador: Nessa época que os ciganos andavam pelo mundo havia ciganos que 
sabiam ler e escrever?  
Entrevistado: Sabiam.  
Entrevistador: Como eles aprendiam?  
Entrevistado: O povo cigano sempre foi uma classe muito inteligente, devido eu ser 
um dos chefes dos ciganos, um dos mais rudes fui eu que mal escrevo meu nome, 
mas os ciganos sempre aprenderam nessas latas de leite ninho, na carta do ABC, 
tinha sempre aqueles que pegava e ensinava na carta do ABC, os pais mesmos que 
sabiam ler, compravam a carta do ABC e ensinava aos filhos em casa e tudinho 
aprendiam a ler e escrever.  
Entrevistado: Sempre houve a escola no meio cigano, que eram os pais.  
Entrevistador: O senhor considera a escola importante para o povo cigano?  
Entrevistado: Para mim demais, uma escola como nois temos hoje, para nois foi um 
dos avanços maior do mundo todo das comunidades ciganos. Hoje temos um na 
faculdade e outros vário querendo seguir na mesma carreira.  
Entrevistador: O senhor incentiva as crianças aqui da comunidade a ir à escola?  
Entrevistado: Demais, é o que eu sempre digo aos pais, para colocar as crianças na 
escola porque na frente tem um futuro melhor.  
Entrevistador: Algo que se percebe aqui na comunidade é que muitas das crianças 
deixam de ir à escola muito cedo, na sua opinião por que isso acontece?  
Entrevistado: Isso acontece, não é por falta de desejo da criança e nem por falta de 
desejo dos pais, é a condição da criança, que aqui tem criança que não vai para uma 
escola, porque não tem roupa, as vezes não tem o alimento de manhazinha para 
merendar.  
Entrevistador: Às vezes a mãe vai pedir na rua e não chega a tempo de se alimentar 
é isso?  
Entrevistado: Olhe você tira por esse meu cunhado, “B” (informação protegida).  e “C” 
(informação protegida). meu irmão, eles saem daqui três horas da manhã, vai de 
bicicleta no núcleo dois e três pedir, para quando chegar a família poder comer. Ai 
muitas vezes deixa ir porque não tem condição.  
Entrevistador: Geralmente o cigano mais velho ensina algum tipo de oficio as 
crianças?  
Entrevistado: O oficio primeiro de tudo era ler e escrever, segundo o ponto de viver do 
cigano, que era comprar trocar e vender.  
Entrevistado: Mas isso era algo ensinado?  
Entrevistado: Era ensinado, primeiro de tudo os ciganos ensinavam a educação, olhe, 
não se rebele contra ninguém, não queira maltratar ninguém, atenda todo mundo 
como se fosse irmão. 
Entrevistador: O senhor já sentiu algum tipo de preconceito da escola para com o povo 
cigano?  
Entrevistado: Olhe Rafael, nois estamos na escola hoje a gente foi conversar aqui com 
essa diretora daqui, parece que era “D” (informação protegida) nesse tempo, e ela 
disse que cigano não podia estudar, ai eu, o vei “F” (informação protegida)  que já é 
falecido e o compadre “G” (informação protegida), nois se encarecemos e fizemos “F” 
(informação protegida) ir para João Pessoa, chegou lá ele foi falar com a diretoria lá, 
a diretoria foi, ela tava lá, ai ele foi e procurou porque ela colocado, ai “F” (informação 
protegida) foi e disse que ela discrimina ciganos, que cigano não era para estudar. Ai 
ela chamou ela e deu um papel que era para o cigano estudar, nós também somos 
gente.  
Entrevistador: Mas até então o cigano não podia ir para a escola.  
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Entrevistado: Não podia não. 
Entrevistador: Aqui na comunidade cigana a gente percebe que muito da comunidade 
cigana tem se perdido não é senhor?  
Entrevistado: Tem sim, eu acho que a nossa cultura não se perdeu do nosso idioma, 
se perdeu não, mas outras cultura que nois tinha de ler mão, cortar baralho, negociar, 
nós perdemos mais por causa da moradia, por que aqui tinha muitos que viviam dessa 
vida, aqui dentro de Sousa não dá para todo mundo sair e fazer aquilo. 
Entrevistador: Como o senhor acha que a escola deveria ser para atender melhor as 
crianças ciganas?  
Entrevistado: Eu acho que as escolas não estão atendendo como é para ser, mas 
estão atendendo uma posição boa, através do governo do estado elas estão agindo 
direito.  
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ENTREVISTADA 2 
 
 
 
Entrevistador: Você poderia me falar seu nome completo? 
Entrevistada: “H” (informação protegida). 
Entrevistador: Essa entrevista é para a dissertação de mestrado cujo título é: 
Implicações educacionais a um povo transcultural: Um estudo de caso numa 
comunidade cigana de Sousa – PB. Eu posso gravar as perguntas “H” (informação 
protegida)? 
Entrevistada: Pode. 
Entrevistador: Você ensina a quanto tempo? 
Entrevistada: Bom, na educação eu tô há dez anos, não como professora né, primeiro 
eu entrei como assistente administrativo e como professora eu estou há três anos na 
sala de aula regular.  
Entrevistador: Qual a faixa etária que você ensina? 
Entrevistada: Hoje eu estou ensinando a alunos entre oito e nove anos.  
Entrevistador: Mas você sempre ensinou aqui na escola da comunidade? 
Entrevistada: Sim. Pra ensinar aula regular, sempre aqui.  
Entrevistador: Você ensina a crianças ciganas e também a crianças não ciganas? 
Entrevistada: Isso. Minha sala de aula é mista. 
Entrevistador: Como se dá a interação, “H” (informação protegida), entre as crianças 
ciganas e as não ciganas? 
Entrevistada: Bom eu vou falar mais restritamente à minha sala de aula. Eles tem uma 
boa relação. Eu sempre procuro tratar essa questão da diversidade cultural, não só 
enfocando a cultura cigana, mas as outras diversas culturas. A gente tem um trabalho 
aqui na escola que é o projeto “Escola de Valores”, e dentro desse projeto a gente 
trabalha a questão cultural, a questão dos costumes dos povos e eles se dão super 
bem na sala de aula; eu também tenho um projeto extra que são as histórias contadas 
pela comunidade cigana, que eu transformei em  contos infantis e em cada história eu 
enfoco alguma característica da cultura para que eles conheçam e os não ciganos 
conheçam a cultura, diminuindo assim a questão do preconceito e também as crianças 
ciganas possam se identificar com os personagens, para a questão da identidade 
cultural deles.  
Entrevistador: Você acredita que essa seria uma forma de quebrar o preconceito 
deles? Seria através do ensino da cultura cigana? 
Entrevistada: Não no ensino da cultura, mas que as crianças tivessem acesso a saber 
como vivem os povos e tudo mais né. Porque, assim, eu acredito que ninguém nasce 
preconceituoso. A gente se torna ao longo da vida pelo que a sociedade impõe, e se 
desde cedo a gente começa a ter contato, conhecer aquilo, a gente desmistifica muita 
coisa que a gente escuta. 
Entrevistador: Você hoje, como já é formada, você sofreu preconceito na escola? 
Entrevistada: Sim. Não por parte dos professores, mas às vezes, assim, tinha um ou 
outro colega que sempre tinha um receio ou falava alguma coisa que às vezes 
machucava porque eu era cigana.  
Entrevistador: De um modo geral, “H” (informação protegida), na sua opinião o povo 
cigano vê a escola como importante. 
Entrevistada: Agora até que melhorou um pouco, mas antigamente não. Assim, é uma 
coisa que vem mudando. Foram surgindo umas oportunidades, eles viram, por 
exemplo, alguns jovens conseguirem por meio da educação ascenderem, 
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trabalharem, e aí vem mudando essa concepção, mas antigamente não, porque, 
assim, eles pensavam: ah, eu vou estudar pra quê se quando eu chego no mercado 
de trabalho eu não tenho emprego porque o pessoal tem preconceito quando diz que 
é cigano e tudo mais. Mas eu vejo que essa concepção mudou, tanto é que hoje a 
gente, antigamente não tinha, por exemplo, a questão de cigano mandar as crianças 
de educação, que estão em idade de educação pré-escolar, para a escola, porque 
tinham medo e tudo mais. Mas hoje a gente já vê que quase todos estão matriculados 
e tem acesso. 
Entrevistador: Tinham medo de quê? 
Entrevistada: De sofrer preconceito, da criança não saber se defender junto à 
sociedade. Cigano é um povo muito apegado aos filhos né, superprotege demais e 
assim tinham medo de não saberem... da criança chegar na escola, o coleguinha bater 
e ele não saber se defender, o medo era mais esse.  
Entrevistador: Mesmo com os pais trazendo para a escola... a gente vê que quase 
todas as crianças ciganas estão matriculadas hoje., mas a grande minoria ainda hoje 
chega a concluir os estudos, principalmente se tratando do rancho de baixo. Na sua 
opinião isso acontece por quê, “H” (informação protegida)? 
Entrevistada:  É justamente por o que lhe falei né. Porque eles pensam assim né: ah, 
eu termino meus estudos, não consigo um trabalho. Assim, veem exemplos de alguns 
que terminam e não conseguem trabalho e isso acaba sendo mais forte do que os que 
terminam e conseguem, entendeu? Ai, não veem muito no estudo a questão de 
ingresso no mercado de trabalho. A evasão, eu acredito que aconteça mais por isso, 
pela desmotivação por conta do preconceito que ainda sofrem.  
Entrevistador: Você é professora cigana, eu sei que você passa muito isso para as 
crianças, mas, por exemplo, numa escola tradicional, onde não há ciganos que 
ensinam, você vê esse tipo de escola como um risco à cultura cigana? 
Entrevistada: Eu não diria um risco, mas acaba que assim, por exemplo, vamos falar 
do município. Existe um projeto de lei de um dos vereadores, que era vereador, e era 
pra implantar no currículo de todas as escolas do município a questão do estudo da 
cultura cigana. Isso seria uma coisa boa. Por quê? Porque ia dar visibilidade, o pessoal 
ia conhecer, ia diminuir o preconceito. Só que são pouquíssimas escolas que 
trabalham. Somente as que tem os ciganos matriculados é que acabam trabalhando 
a questão da cultura cigana. As outras não.  Então eu acho que isso muitas vezes é o 
que dificulta e, eu não diria um risco, mas também eu não entendo como sendo uma 
escola, vamos dizer assim, que proporcione aos seus alunos essa formação cultural, 
essa formação em meio à diversidade com a questão do respeito a qualquer que seja 
a pessoa. 
Entrevistador: Mas a criança cigana, pelo seu contexto, eu já pude observar que é 
muito comum ela ficar em meio ao núcleo familiar, pois ali ela se sente protegida, não 
é isso? 
Entrevistada: Isso. 
Entrevistador: Então, o fato dela passar o dia na escola, pra ela é um grande impacto? 
Entrevistada: É. Com certeza é. Porque assim, sai daquele ambiente que é 
superprotegida por todos os parentes, não só pelo pai e pela mãe, mas pela avó, pelo 
irmão. A gente vê muito isso aqui. Até aqui na escola, por exemplo, quando tem dois 
irmãos que estudam na mesma escola, aí um sempre protege o outro, vai na sala, 
pergunta como tá. São muito protetores assim e é um elo muito forte que existe entre 
a família. 
Entrevistador: Uma criança cigana geralmente ela é muito acostumada, pelo que eu 
já pude perceber (você pode me corrigir se eu estiver errado), ela tem uma voz ativa 
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dentro da sua família, por exemplo, se ela falar algo o pai vai levar em consideração. 
Geralmente é assim? 
Entrevistada: É.  
Entrevistador: E ela tá num ambiente também [na escola] onde sua opinião não é 
valorizada, isso também pode ser um impacto pra ela né? 
Entrevistada: Na escola sim, sim. Porque, assim, ela sai de um contexto e entra em 
outro totalmente diferente. Na família cigana a gente dá muito valor ao que a criança... 
a gente dá muito valor, como você já falou, a gente escuta a criança e leva em 
consideração aquela fala da criança e muitas vezes na escola ela não é entendida. 
Entrevistador: Quando um cigano ensina uma coisa e um não cigano, seja ele 
professor ou quem for, ensina outra coisa diferente do que o cigano ensinou, quem a 
criança cigana vai escutar? 
Entrevistada: Eu acredito que a pessoa da comunidade. 
Entrevistador: Por uma questão mais de confiança? 
Entrevistada: De confiança, de afetividade, por conta de tudo que eu já falei, desse 
elo forte com a família de superproteção, eu acredito que ela sempre vá privar 
[priorizar] pelo que a pessoa da comunidade [cigana] vai dizer. Pode ser da família ou 
pode só ser uma pessoa da comunidade, mas ela entende aquilo como sendo 
verdadeiro. 
Entrevistador: Por isso, assim, o fato de haverem professores ciganos é um grande 
passo para educação na comunidade cigana? 
Entrevistada: Exatamente. E uma das questões, por exemplo, que eu falo que hoje 
em dia os pais de crianças que estão em idade pré-escolar, eles colocam, eles visam 
muito isso também: ah, tem uma cigana lá, tem ciganos que trabalham na escola, 
então eu vou colocar meu filho lá porque tem uma pessoa da comunidade que vai 
olhar, entendeu? Aí isso já é muito importante.  
Entrevistador: O que a escola, na sua forma didática e também na sua forma 
estrutural, o que ela poderia mudar para melhorar a escola para a comunidade cigana? 
Entrevistada: Essa questão de inserir o ensino da cultura seria um importante passo. 
A nossa já faz isso, mas as demais né. Trazer para a escola, pessoas, por exemplo, 
algumas pessoas da comunidade que trabalhe ou que tenha algum projeto que 
desenvolva, integrar a escola também por meio de palestras, de seminários. O 
trabalho que vocês fazem no sábado também é importante, que além de evangelizar 
as crianças também trabalha essa questão da identidade cultural  delas, eu acho que 
isso aí... Na questão da estrutura, poderiam melhorar também fazendo, além da 
ampliação da escola, porque hoje a gente tá com um número de alunos e a gente não 
atende mais porque não tem o espaço né, se existisse um espaço maior mais pessoas 
da comunidade poderiam estar estudando. Acho que isso melhoraria bastante.  
Entrevistador: Só uma coisa para eu compartilhar contigo, só para entender um pouco 
mais, “H” (informação protegida). Algumas crianças, eu percebo, que quando, por 
exemplo, eu levo para um lugar e que ele fica num lugar muito fechado, eles não se 
sentem bem. 
Entrevistada: Eu acredito, assim, porque como você sabe a gente antes de morar era 
nômade, aí tem a questão do espírito de liberdade, até dentro da comunidade mesmo 
você vê que as crianças são tudo soltas, não existe aquilo... e as casas são abertas, 
não existe isso de você fechar porta, fechar janela, é tudo muito aberto, aí eles 
crescem com aquele sentimento de liberdade de poder ir e vir e quando você coloca 
realmente num ambiente fechado tem essa dificuldade deles não... até na própria sala 
de aula a gente vê isso, que quando passa um determinado tempo eles pedem pra 
sair porque ficam sem conseguir ... 
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Entrevistador: Sem conseguir ficar parados muito tempo né? 
Entrevistada: É. 
Entrevistador: As crianças ciganas que são seus alunos, eles te respeitam mais do 
que aos outros professores pelo fato de você ser cigana? 
Entrevistada:  Sim, sim, e tem um peso ainda maior. Além deles respeitarem, eles 
ainda... eu sou tida como um exemplo, eles se espelham bastante. Eu tenho um aluno 
da minha sala que você precisa vê ele falando, ele lendo, e o quanto ele se identifica 
com a questão cultural dele, o quanto ele se orgulha, e também ele passa essa 
questão, além do respeito, de se espelhar em mim, olha eu quero terminar meus 
estudos, eu quero dar visibilidade, essa é a fala dele e eu fico muito feliz quando ele 
fala isso porque eu vejo que o trabalho tá surtindo efeito. 
Entrevistador: Talvez seja um trabalho que seja por migalhas, né “H” (informação 
protegida)? Aos pouquinhos... 
Entrevistada: É, a cada dia a gente dá um passo.  
Entrevistador: Pela forma geral que eu vejo, eu acredito que tem muita criança 
desinteressada pelos estudos e uma tecla que a gente vem sempre batendo nesse 
trabalho por si só é um tecla que eu queria, nem que fosse um pouco, mas que a 
escola melhorasse um pouquinho com relação ao atendimento das crianças, eu queria 
muito isso na verdade, eu queria ver esses meninos não largando a escola eu queria 
ver eles se desenvolvendo. 
Entrevistada:  É, porque hoje em dia a evasão é muito grande, mas o que que 
acontece... na  maioria das vezes se você for pegar o pai e a mãe da criança que tá 
na escola, eles não são alfabetizados, eles eram nômades, então, assim, não viam na 
educação esse meio de libertar, de ascender, entendeu? Aí acaba passando até pros 
próprios filhos. 
Entrevistador:  Você poderia falar algum tipo de experiência, “H” (informação 
protegida), das crianças numa sala de aula, alguma coisa que você viveu com as 
crianças ciganas mais especificamente. Por exemplo, a forma didática que você 
geralmente ensina a eles, que você já comentou, seria contando histórias, eles 
atendem mais a essa forma? 
Entrevistada:  É. A minha turma desse ano, que é uma turma de 3º ano, eu sempre 
gosto de fazer a leitura deleite logo no início da aula e eu sempre trago ou uma história 
da comunidade ou algo que remeta a essa questão da adversidade, do respeito à 
cultura, também trabalho jogos, olimpíadas que eu faço, mas sempre colocando 
alguma coisa que faça relação essa questão da comunidade cigana, da cultura cigana, 
pra eles se identificarem. 
Entrevistador: O ensino na comunidade cigana é passado muito verbalmente, 
oralmente, e se não houver esse repasse da história, de fato grande parte da cultura 
cigana simplesmente se perde. 
Entrevistada: E quando eu pensei em trabalhar esse projeto foi justamente por isso, 
porque assim, tinha histórias que eu escutei quando era criança que eu não via mais 
sendo repassada; então eu tive a ideia de repassar pra eles as histórias para que elas 
não se percam, porque, como você disse, como é uma cultura oral, não há nada 
escrito, chega um determinado tempo que se você não faz esse repasse  ela se perde 
com o tempo né, como muitas já se perderam Muita coisa da cultura se perdeu 
justamente por conta disso. 
Entrevistador: Você acredita que o envolvimento da criança cigana com um não 
cigano, com o tempo pode levar ele a perder um pouco da sua cultura cigana? 
Entrevistada: Olha, eu vou falar por mim. Eu não perdi a minha essência.  Fui pra 
faculdade, trabalho em meio, num ambiente que tem poucos ciganos, mas não perdi 
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a minha essência. Mas acaba sim, eu acredito que sim porque nem todos tem a 
mesma visão, a mesma mentalidade, e hoje o mundo, ele evoluiu bastante, umas 
coisas pra melhor e outras coisas pra pior né, e eu acredito que esse contato ele acaba 
sim. Por quê? Justamente por isso. Assim, na minha escola eu trabalho, mas na outra 
escola não se trabalha essa questão deles se reconhecerem nos conteúdos, da 
formação identitária deles. Aí acaba se perdendo, ele vê o colega, ele vai se espelhar 
naquilo no colega. Ele não se vê nos conteúdos, então ele diz o que é que eu sou, 
onde é que eu to presente, então ele vai buscar muitas vezes se espelhar no de fora 
e não no da comunidade.  
Entrevistador: Quando o povo cigano era nômade, de certa forma ele não tinha os 
privilégios da tecnologia que existe hoje, lógico né, televisão, celular, nada desse tipo. 
Então ele tinha apenas como exemplo os ciganos mais velhos. 
Entrevistada: Isso. 
Entrevistador: E hoje com a chegada do celular, da televisão, isso interferiu de alguma 
forma? 
Entrevistada: Interferiu. É isso que eu falo pra você, o mundo ele evoluiu bastante e 
tem, assim como para todas as sociedades, tem a parte boa e tem a parte ruim e todo 
esse aparato tecnológico  também você vai vê dentro da comunidade, porque as 
crianças usam celulares, as crianças cada vez mais cedo ingressam nas redes sociais 
e isso acaba contribuindo pra essa perca da identidade e da desconstrução de muitos 
valores que a gente aprende na comunidade. 
Entrevistador: O povo cigano sempre foi um povo que prezou muito pela família, é um 
dos traços da cultura cigana, mas também tem outros traços, por exemplo dança e a 
própria língua cigana, e também as roupas, as mulheres ciganas tem aquela marca 
de vestir aquelas roupas longas. Falando especificamente sobre as roupas, “H” 
(informação protegida), qual foi um dos fatores que levou principalmente as mulheres 
ciganas a deixarem de se vestir daquela forma, na sua opinião? 
Entrevistada: Olha, eu acredito, uma, quando passa à questão de ter residência fixa, 
que você começa a se relacionar com o pessoal da sociedade, justamente isso, vê o 
pessoal da sociedade como se veste, acaba se espelhando. Na escola, quando foram 
pra escola, o fardamento que teriam que usar. Outra coisa também, além dessa 
influência da sociedade, é a influência da mídia, por meio de televisão, por meio da 
internet, e até a questão do clima também eu acho que contribuiu. Hoje eu não gosto 
de roupas longas, mas quando é que eu uso mais? Quando eu tenho alguma 
apresentação cultural. O traje mesmo cigano eu uso quando tem apresentação 
cultural, mas minha vó costumava dizer muito pra mim, quando me via de calça ou de 
short, ela detestava quando eu usava short. Dizia que mulher cigana não mostra as 
pernas, que calça era pra homem. Ela tinha todos esses ditados e ela, toda a vida 
dela ela usou longo, nunca você via ela de short, de calça, nunca vestiu na vida dela, 
eram só vestidos e saias. 
Entrevistador: Interessante que isso era um traço que mostrava respeito para com a 
mulher cigana né? 
Entrevistada: Exatamente. Antigamente quando o marido... quando uma cigana ficava 
viúva ela usava preto o resto da vida, ela não tirava o luto e cortava o cabelo. Porque 
a cigana também ela gosta do cabelo longo, então assim era tipo um marco, quando 
perdia o marido ela cortava o cabelo e usava um lenço na cabeça. Amarrava o lenço 
na cabeça e não tirava mais. Assim, isso se perdeu? Se perdeu, um pouco né. 
Entrevistador: É interessante que muitas pessoas veem o povo cigano de uma forma, 
mas é justamente pelo fato de não conhecer. Tem coisas que eu vejo aqui no rancho 
que eu não vejo em lugar nenhum. Por exemplo, a questão de você dividir a comida 
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que você tem no seu próprio prato com uma pessoa que não tem, é um princípio que 
eu vejo que ninguém tem. 
Entrevistada: Na casa da minha mãe, que eu moro próximo à casa da minha mãe, 
mas é porque assim, é de lá de trás, quando eles eram nômades. Como as condições 
eram muito poucas, aí quando um conseguia, toda a comunidade, se fosse um quilo 
de arroz, nem que fosse um grão, cada pessoa daquela comunidade ela comia um 
grão daquela comida e hoje não se perdeu isso. Na casa da minha mãe, se você 
chagar meia noite ainda tem gente mexendo nas panelas, comendo. Porque assim 
esse é um ponto também forte da cultura e algo que eu acho bonito, assim, a questão 
da partilha, de partilhar, não querer só pra si, querer pro próximo também.  
Entrevistador: Com relação à língua cigana, ainda há essa preocupação de vocês de 
ensinar os mais novos? 
Entrevistada: Sim. Na minha casa mesmo eu tenho um filho de quatro anos e a gente 
ensina, por meio do diálogo do dia a dia. Não é como a gente ensina o português, a 
matemática na escola, é mais assim, no convívio mesmo a gente usa as palavras em 
português e acaba dentro do contexto usando palavras da língua pra que ele vá 
aprendendo e inclusive ele já sabe várias palavras da língua cigana, porque eu acho 
que a gente não deve perder nunca. Assim, é um traço também que eu acho muito 
bonito dentro da cultura, essa questão da linguagem e só a gente saber, conhecer e 
tem que repassar pros mais novos pra que não se percam. 
Entrevistador: Qual é o seu desejo com relação à escola. Se você fosse fazer um 
pedido: olha eu queria que a escola fizesse isso pelo povo cigano, qual seria o seu 
pedido número 1? 
Entrevistada: Número 1, pra todas né? Que fosse implantado nos currículos o estudo, 
assim como das outras culturas, que também fosse incluído, como Sousa tem a maior 
comunidade concentrada de ciganos, que fosse incluídos nos currículos de todas, 
tanto das escolas de nível municipal, como estadual e também nas particulares. Esse 
seria meu primeiro pedido.  
Entrevistador: Uma coisa que eu percebi “H” (informação protegida), que muitas das 
mães ciganas vão pedir na rua, são pedintes, mas quando elas chegam, elas chegam 
mais ou menos uma hora, duas da tarde, e ali que ela vai fazer o fogo, botar a comida, 
pra então a criança comer. Aí às vezes a criança vai pra escola com fome e ela não 
aguenta ficar muito tempo lá porque ainda não almoçou. Isso é uma realidade comum 
aqui? 
Entrevistada: É. Principalmente nessa comunidade que a escola tá inserida, mas, 
assim, Sandra, que é a nossa diretora, ela sempre, ela tem um lado assim muito 
humano sabe e vem fazendo um trabalho bastante significativo e sempre quando a 
criança chega e reclama eu já presenciei muitas vezes ela levar até a sala da cozinha 
e ela sempre oferece algum alimento para que a criança fique até o recreio e possa 
se alimentar novamente.  
Entrevistador: Mas nessas que estudam em outras escolas, realmente ela não tem 
como passar a tarde inteira com fome e muitas vezes ela pode querer sair da aula ... 
Entrevistada: Pra poder vir comer. É. 
Entrevistador: Então essa questão da tolerância da criança cigana com relação ao 
horário muitas vezes não é percebido pela escola né? 
Entrevistada: É. Aqui como tem ciganos que trabalham na... [escola] tem essa visão 
né, mas em outras escolas que não conhecem a realidade, diz: ah é porque o menino 
quer faltar, quer gazear né... num tem esse lado de perceber essa questão.  
Entrevistador: Então isso é um ponto para a escola também perceber né? 
Entrevistada: É. Exatamente. 
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Entrevistador: Porque muitas vezes ele chegou naquele horário então ele precisa sair 
porque ele tá com fome. 
Entrevistada: É. Eu tenho uma aluna, que até frequenta também a escolinha né que 
vocês fazem um trabalho bastante significativo, e ela é uma dessas que vive nessa 
situação entendeu? A avó sai cedo e só chega por volta desse horário, meio-dia, uma 
hora, e é aí que eles vão comer, e sempre que ela chega eu tenho a curiosidade de 
perguntar se ela se alimentou, pra poder a gente dá esse alimento pra ela poder ficar; 
inclusive é extremamente inteligente e, assim, valoriza a sala de aula.  
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ENTREVISTADO 3 
 
 
 
Entrevistador: Entrevista para o trabalho de dissertação do mestrado cujo título é: 
“Implicações Educacionais a um povo transcultural: Um estudo de caso numa 
comunidade cigana de Sousa – PB”. 
Entrevistador: Você pode falar seu nome completo? 
Entrevistado: Meu nome completo é “J” (informação protegida). 
Entrevistador: Você permite eu gravar as perguntas e as respostas? 
Entrevistado: Sim. 
Entrevistador: Você pode ficar bem à vontade. 
Entrevistador: Pereira, você sempre gostou de frequentar a escola? 
Entrevistado: Sim, sim, desde pequeno. No início, quando a gente era criança, minha 
irmã, que é professora, a gente brincava de escola em casa. Como ela já ia pra escola, 
quando vinha pra casa ficava brincando comigo e com o meu irmão mais novo. 
Entrevistador: Você sempre se identificava na escola como um lugar agradável? 
Entrevistado: No começo é difícil pra gente a escola. Como nossos pais não 
estudaram, a gente se espelhava nos pais pra viver o mesmo tipo de vida. Pra gente 
era difícil ir pra escola, a maioria do pessoal não era cigano, a gente não tinha tanta 
afinidade. 
Entrevistador: Há uma visão da criança cigana de querer adotar a figura do pai. Por 
exemplo, a grande maioria dos ciganos são comerciantes. Há uma visão da criança 
cigana em dizer quando crescer quero ser comerciante também? 
Entrevistado: Com certeza. 
Entrevistador: Esse pode ser um dos motivos de que ela não queira tanto se dedicar 
aos estudos? 
Entrevistado: Com certeza. O cigano visa muito..., por exemplo, muitos ciganos vão à 
escola, aí ficam olhando: meu pai não precisou disso, meu pai vive bem . 
Entrevistador: Entendi. Qual foi a sua grande motivação para dizer eu vou concluir um 
curso superior? 
Entrevistado: Bem, primeiro o preconceito e a pouca aceitação no mercado de 
trabalho. Tive várias portas batidas na cara por empresas na cidade e eu via no estudo 
uma forma de mostrar que a gente era capaz de chegar lá e conseguir alguma coisa.  
Entrevistador: Como era esse preconceito? Eles lhe discriminavam simplesmente pelo 
fato de você ser cigano? 
Entrevistado: Era.  No início de toda entrevista de trabalho perguntou sobre o currículo 
e no momento que eu citava que morava na comunidade cigana, ali ou encerrava a 
entrevista ou se perdia o interesse.  
Entrevistador: Por parte do empregador? 
Entrevistado: Por parte do empregador. 
Entrevistador: Quando você resolveu se formar, você teve o apoio da sua 
comunidade? 
Entrevistado: Sempre, sempre. Desde criança minha família sempre me disse que era 
através do estudo que a gente iria conseguir as coisas.  
Entrevistador: Na escola onde você concluiu o primeiro grau haviam outras crianças 
ciganas? 
Entrevistado: Sim. A escola é aqui próxima ao Rancho, que é o Polivalente I. 
Entrevistador: Essas outras crianças chegaram a concluir o estudo como você? A 
fazer uma faculdade? 
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Entrevistado: A faculdade, poucos, mas a grande maioria conseguiu concluir o ensino 
médio.  
Entrevistador: Mas não todos também: 
Entrevistado: É, não todos. Muitas ficaram pelo caminho. 
Entrevistador: Como era, pereira, o processo de socialização? Por exemplo, vocês se 
envolviam com crianças não ciganas ou vocês ficavam sempre aquela turma de 
ciganos? Na escola, entre os colegas, como era o processo de socialização? 
Entrevistado: Como a gente era criança, havia sempre o contato com os outros, mas 
a preferência era sempre estar aquele grupo de ciganos.  
Entrevistador: Existia, “J” (informação protegida), preconceito no meio da escola com 
vocês? 
Entrevistado: Com certeza, como em todo local. 
Entrevistador: Como era esse tipo de preconceito?  
Entrevistado: Muitos não gostavam de andar com a gente. Tinha aquilo: não, vem da 
favela, é bandido, é filho de bandido. Isso o pessoal trazia de casa. O não cigano ele 
traz de casa, dos pais, dos antecedentes. 
Entrevistador: Isso gerava algum tipo de barreira para um envolvimento com as 
pessoas não ciganas? 
Entrevistado: Muitas vezes sim. 
Entrevistador: E o relacionamento seu com os professores? Havia preconceito? 
Entrevistado: Dos meus professores eu nunca senti nenhum tipo de preconceito.  
Entrevistador: Com relação ao povo cigano de modo geral, você concorda que o povo 
cigano considera a escola importante? 
Entrevistado: Hoje sim. Hoje eles consideram. Na época que eu entrei na escola não, 
mas hoje sim.  
Entrevistador: Como era a visão antes, do povo cigano acerca da escola? 
Entrevistado: Os ciganos não gostam que os filhos se distanciem, os pais não gostam 
de se distanciar dos filhos. Aí como o filho passa o dia todo na escola, eles não estão 
vendo, acham que o pessoal vai tratar mal, aí eles queriam que os filhos ficassem em 
casa pra não sofrer esse tipo de tratamento.  
Entrevistador: Então quer dizer que a grande maioria os pais não permitem que os 
filhos saiam com medo deles sofrerem algum tipo de preconceito? 
Entrevistado: Isso. 
Entrevistador: Entendi. Quando você sofria esse tipo de preconceito você vinha e 
contava aos seus pais? 
Entrevistado: Sim.  
Entrevistador: E qual era muitas vezes a atitude deles? 
Entrevistado: Que era uma coisa que a gente ia lidar. Que com o tempo o pessoal ia 
ver que a gente era cidadão de bem. Eles diziam que era pra eu mostrar o contrário. 
Se lhe tratar mal, você mostre que tem que te tratar bem. 
Entrevistador: Na sua opinião na escola deveria haver alguma mudança para que a 
criança cigana se sinta mais à vontade no ambiente escolar? 
Entrevistado: É difícil dizer porque eu não tenho conhecimento do pedagógico, mas 
eu acredito que algumas coisas deveriam ser mudadas por que de todo modo nossa 
cultura é diferente. Quando a gente vai à escola, muita coisa da nossa cultura a gente 
deixa de absolver por conta de se dedicar somente à escola. Acho que deveria ter um 
ponto aí... 
Entrevistador: Há um impacto cultural quando uma criança cigana vai à escola, 
Pereira? 
Entrevistado: Sim. 
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Entrevistador: Você poderia falar um pouco desse impacto? 
Entrevistado: Olha eu vou falar quando eu cheguei na faculdade. Na escola já faz um 
pouco de tempo. Mas na faculdade quando o pessoal visava ser um cigano, já era um 
bambo pra eles. Eles não imaginavam que uma pessoa cigana conseguisse chegar, 
entendeu?  
Entrevistador: Já é um impacto pra eles? 
Entrevistado: É. Eles não esperam encontrar um cigano estudando numa faculdade.  
Entrevistador: Às vezes num emprego também?! 
Entrevistado: Também, também, eles não esperam. 
Entrevistador: Como você imagina que é a visão dos não ciganos, lógico dos que não 
conhecem vocês, para com vocês? Qual é a visão que você imagina deles para com 
o cigano? 
Entrevistado: Eles imaginam que nós somos um povo trapaceiro, mal-intencionados. 
Aí os que têm mais contato enxergam como um povo guerreiro, trabalhador; muitos 
julgam nós inteligentes, e alguns, astutos... 
Entrevistador: “J” (informação protegida), o impacto, quando você entrou na 
faculdade, de certa forma isso foi um marco para o povo cigano aqui na comunidade 
né?  
Entrevistado: Com certeza.  
Entrevistador: Então é algo pelo qual a comunidade inteira venha a se orgulhar, não 
é assim? 
Entrevistado: Com certeza. 
Entrevistador: Com certeza o fato de você ter sido um dos primeiros a entrar na 
faculdade despertou outras pessoas para irem para a faculdade também né? Há essa 
visão hoje? Por exemplo, as crianças mais novas olham pra você e dizem eu quero ir 
pra faculdade também? 
Entrevistado: Com certeza. Inclusive o meu curso, pouca gente escuta falar de 
marketing, muitos daqui perguntam a mim como faz pra entrar, onde eu concluí, se é 
um bom curso. Hoje a maioria do pessoal que tá na escola certamente quer entrar na 
faculdade, quer... 
Entrevistador: Eles veem você hoje como um exemplo de quem conseguiu fazer um 
trabalho e hoje há pessoas querendo lhe acompanhar?! 
Entrevistado: Trilhar o caminho, isso. 
Entrevistador: Você poderia me falar um pouco sobre a cultura do povo cigano? 
Entrevistado: Bem, são tradições milenares que de certo modo nos auxiliam a não ter 
uma vida triste; é... sempre somos um povo alegre que gosta do canto, da música. 
Entrevistador: Você é músico né? 
Entrevistado: Sou, toco violão. Levamos uma vida pacata. Não temos interesse por 
ter muito, mas sim o necessário. Não nos prendemos a bens materiais. Tem uma vida 
de gente que gosta de tá feliz. Temos o dom de ler mão, cortar o baralho, prever o 
futuro. 
Entrevistador: Esses dons são exercidos ainda hoje, Pereira? 
Entrevistado: O dom a gente já nasce com ele, porém ele precisa ser lapidado. Hoje 
a gente tá perdendo um pouco do nosso DNA por conta disso: a gente vai à escola, 
absorve o que a escola nos manda e em casa a gente tem que trabalhar o que a 
escola pediu e a gente deixa de talhar esses... 
Entrevistador: Então de certa forma a escola tira um pouco o cigano da sua cultura? 
Entrevistado: Sim. Com certeza. 
Entrevistador: Você acredita que os ciganos mais velhos, eles têm essa preocupação 
dos mais jovens perderem a sua cultura com a escola? 
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Entrevistado: Com certeza. 
Entrevistador: Qual seria a possível, “J” (informação protegida), para que a criança vá 
à escola e não perca a sua cultura? Na sua opinião, o que poderia ser feito?  
Entrevistado: Assim, na escola, na matéria de história deveria ser trabalhado um 
pouco da cultura cigana e ao voltar pra casa tivesse algum tipo de CRAS ou alguma 
instituição do governo que trabalhasse a cultura cigana. Temos o CCDI que tá parado. 
Ele poderia ser um instrumento de ensino da cultura.  
Entrevistador: Os ciganos mais velhos aqui, hoje, ainda passam, por exemplo, os 
ensinos para os mais novos? 
Entrevistado: Sim. Todos os ensinamentos da cultura eram repassados através das 
conversas que eram formadas nos acampamentos. Hoje diminuiu as rodas né, cada 
um tem seu lar, pouco se reúnem, mas quando se reúnem sempre tem os jovens que 
ficam ali, perguntam alguma coisa, eles tentam passar também informações.  
Entrevistador: Essa roda de conversa, de certa forma, ela funcionava como um tipo 
de sala de aula? 
Entrevistado: Com certeza. Era a sala de aula dos ciganos.  
Entrevistador: Ali eles ensinavam sobre a língua, sobre andar pelo mundo? 
Entrevistado: Isso. 
Entrevistador: Você não chegou a andar pelo mundo né? 
Entrevistado: Não, não. Eu sou da [geração] informatizada já. Da geração 
informatizada. 
Entrevistador: “J” (informação protegida), qual é a expectativa que você tem do povo 
cigano hoje? É que ele venha a se formalizar mais ou que ele venha a buscar mais a 
cultura? O que é que você vê como o futuro do povo cigano? 
Entrevistado: Eu vejo que a gente vai perder mais ainda nossos traços ciganos, vamos 
se adequar mais à sociedade, porque vai ser a forma da gente quebrar o preconceito. 
Mas o pessoal não vai quebrar o preconceito porque tá aceitando a gente, é porque 
nós estamos se moldando a eles. 
Entrevistador: Você acredita que seria importante que os não ciganos conheçam de 
fato a cultura cigana e a história cigana?  
Entrevistado: Com certeza, acho muito importante. 
Entrevistador: Você não considera o povo cigano um povo fechado?  
Entrevistado: Também. Existe claro aqueles que se encantam pela música, pela 
dança, pela curiosidade de conhecer uma pessoa e querer saber como é aquele 
convívio dela, e assim... 
Entrevistador: De forma geral, o povo cigano pode ser descrito assim como um povo 
fechado?  
Entrevistado: Sim, sim. O povo cigano tem o receio de trazer a sociedade aqui pra 
dentro. Ele tem esse receio. 
Entrevistador: Por que teria esse receio? 
Entrevistado: Porque a gente não consegue identificar quem é o bom e quem é o ruim. 
A gente não na visão o que aquele cara quer aqui dentro. 
Entrevistador: Isso acontece porque vocês também já sofreram... 
Entrevistado: Claro, desvio de verbas que vem para cá, pessoas que dizem, vamos 
fazer aqui um projeto para vocês para o bem, ai recolhe os recursos, e sai.  
Entrevistador: Quando um não-cigano vem aqui na comunidade, qual é o primeiro 
pensamento que vem na mente sobre ele?  
Entrevistado: Primeiro a gente se pergunta o porquê ele está aqui, depois a gente vai 
saber como ele chegou aqui, e qual o interesse dele de estar aqui.  
Entrevistador: Sempre gera esses questionamentos né?  
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Entrevistado: Sim.  
Entrevistador: “J” (informação protegida), você teria alguma contribuição para a escola 
acerca daquilo que a escola poderia melhorar, para as crianças ciganas? Ou, qual 
seria o seu modelo de escola?  
Entrevistado: Hoje um pouco mais com conhecimento adquiro que eu tive, acredito 
que o ensinamento da cultura da importância da cultura, faria com que as crianças se 
sentissem melhor na escola, que a gente mal escuta falar do rancho e fica, só 
pensando: é bom estar no rancho, seria trazer um pouco do rancho para a escola. Os 
pedagogos venham aqui coletarem informações e trabalharem isso na escola.  
Entrevistador: Ou então adaptar a escola a esse perfil que era a escola dos ciganos? 
Que era mais ou menos uma roda, onde todos participavam.  
Entrevistado: Sim, sim.  
Entrevistador: De certa forma nessa roda onde todos participavam todos tinham vez 
de falar né? E quando uma criança senta em uma sala de aula onde ele não tem a 
oportunidade de falar, isso pode ser uma coisa frustrante para uma criança cigana? 
Entrevistado: Com certeza, muitas vezes a criança tem até o receio de falar por não 
estar no meio da roda.  
Entrevistador: A criança cigana de certa forma tem uma voz dentro de sua casa? A 
opinião dela é levada em consideração em meio a sua família?  
Entrevistado: Sim. 
Entrevistador: Você poderia falar algumas experiências suas da escola, algumas 
experiências do seu percurso escolar.  
Entrevistado: A começar pela vestimenta das meninas, as meninas usam saias, na 
escola era permitido só calça, isso ai já é um problema, isso ai influenciou muito, as 
meninas hoje não usam saias, na escola eu tive muitos amigos, os professores 
sempre foram muito bem acolhedores, fui muito bem acolhido pelos professore, pela 
equipe da escola, porem alguns alunos, que não sabiam tanto sobre a gente, eu fui 
da geração que estava entrando na escola,  minha geração foi a segunda a entrar na 
escola, o pessoal não tinha muita informação sobre a gente, ai tinha aquilo que o 
pessoa falava que era bandido, mendigo de favela, e muitas vezes a gente era taxado 
de ser inferior que não conseguia, e na escola sempre eu busquei tirar as melhores 
notas para quebrar isso,  
Entrevistador: Então na sua opinião, há um desconhecimento da escola para com o 
povo cigano?  
Entrevistado: Sim,   
Entrevistador: E por isso muitas vezes gera-se esse destrato não é?  
Entrevistado: Sim.  
Entrevistador: O ensino aqui na comunidade cigana geralmente é algo que parte dos 
mais velhos para os mais novos.  
Entrevistado: Sim.  
Entrevistador: Então os mais velhos são aqueles que a criança sempre vai confiar  
Entrevistado: Sim.  
Entrevistador: Então de certa forma o mais velho é aquela pessoa que o mais novo 
mais confia, é assim?  
Entrevistado: Com certeza.  
Entrevistador: Então quando um mais velho aqui no rancho diz uma coisa, e um não 
cigano da escola ensina uma coisa que é diferente da que o cigano ensinou, em quem 
ele vai acreditar?  
Entrevistado: Ele vai acreditar no cigano  
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Entrevistador: Então ter uma pessoa cigana instruída para estar ensinando na escola 
seria importante para o cigano?  
Entrevistado: Com certeza, aí a criança teria mais confiança do que é passado para 
ele. 
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ENTREVISTADO 4 
 
 
 
Entrevistador: Essa entrevista é para meu trabalho de dissertação de mestrado cuja o 
título é: IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS A UM POVO TRANSCULTURAL: UM 
ESTUDO DE CASO NUMA COMUNIDADE CIGANA NA CIDADE DE SOUSA/PB 
Entrevistador: O senhor poderia falar seu nome completo?  
Entrevistado: “K” (informação protegida).  
Entrevistador: Como você é conhecido?  
Entrevistado: Como “K” (informação protegida).  
Entrevistador: Qual é a sua escolaridade? Até que série você estudou?  
Entrevistado: Até a oitava.  
Entrevistador: Em que Escola?  
Entrevistado: Eu estudei em três escolas, mas a que eu terminei até a oitava foi no 
Rotary.  
Entrevistador: Qual o motivo de você ter deixado os estudos?  
Entrevistado: A perda de um ente querido para mim, muito importante para mim. Perdi 
minha mãe e não tinha condições emocionais e condições financeiras para continuar.  
Entrevistador: Qual a percepção do povo cigano em geral para com a escola?  
Entrevistador: Muito ótima porque a escola sempre fez parte do povo cigano, os mais 
velhos, porque  eles sempre estavam ensinando aos mais novos nas cartilhas de ABC 
e o povo cigano tanto um tempo atrás, cinquenta, sessenta, até cem anos atrás, ele 
já tinha isso de ensinar a lê e escrever, e essas coisas, quando o cigano teve a 
oportunidade de frequentar uma escola de verdade os mais velhos ciganos se 
achavam realizado um dos sonhos deles, naquelas pessoas mais novas que 
ensinaram a cartilha do ABC, e viam que ali eram uma benção, uma dádiva de Deus, 
é tanto que até hoje o povo cigano persistiam para o povo estudar, aqueles que não 
tiveram condições eles sempre quiseram completar uma escola e ter um futuro melhor.   
Entrevistador: Como o povo Cigano antes da escola ele aprendia? Era através dessas 
cartilhas?  
Entrevistado: O povo Cigano sempre teve uma sabedoria, foi Deus quem deu sempre 
ao cigano, isso é impossível, que o povo Cigano aprendia a lê e escrever era com as 
cartilhas de ABC, era lendo os rótulos de remédios, eles pegavam até aquelas latas 
de margarina, aquelas grandes que tinham as mensagens, as latas de olho, as caixas 
de papelão e eles sempre iam lendo para os mais jovens, os mais velhos sempre 
faziam isso, ai ele tinha a percepção do era um caderno, uma cartilha de ABC eles 
compravam um caderninho e sempre reuniam aquele grupo de jovens até ensinar a 
cartilha de ABC, ai eles ficavam ensinando a cartilha de ABC, quando eles terminavam 
a cartilha de ABC, quando chegava no meio eles tinham uma percepção tão grande 
que foi dada a Deus do povo Cigano, que aquele grupo ali já estava sabendo o básico. 
Ler e escrevendo muito bem, ai eles compravam aquelas cartilhas de matemática e 
ensinava, raiz quadrada, somar, multiplicar, ele ensinava tudo isso, e além do mais 
disso, eles ensinavam a gente não deixar de ser cigano, que isso se perdeu com o 
tempo, que os mais velhos sempre ensinavam, e tinha uma coisa que eles sempre 
ensinavam para nós, foi que nós sempre deveríamos pensar como cigano, e nunca 
agir como as pessoas queriam que nós agíssemos.   
Entrevistador: Como as pessoas queriam que vocês agissem?  
Entrevistado: As pessoas queriam que o cigano agissem da forma que elas pensam, 
da forma que ela age, das formas que ela pensa, por exemplo: A pessoa chegava 
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porque era de um intelecto maior, ela tinha um QI mais elevado, uma formação, e um 
status de vida melhor ela, queria que o cigano agisse daquela forma, que ela poderia 
ter, mais não poderia na verdade, e eles pediam para o cigano deixar de ser cigano, 
esquecer os ensinamentos.  
Entrevistador: Qual a visão dos ciganos mais velhos tem sobre a importância do jovem 
ir à escola?  
Entrevistado: Como eu já relatei um pouco atrás, o povo mais velho eles sempre 
tiveram uma visão, de que a escola está sempre na vida do povo cigano, porque 
sempre a escola esteve dentro do povo cigano, de uma maneira ou outra sempre 
esteve dentro do povo cigano, por que os mais velhos como eu disse a você, 
comprova um caderno claro com os seus próprios recursos e ensinando até aqueles 
que eram mais adultos que queriam aprender eles ensinavam, passavam, estudavam 
matemática, português, tinha alguns que eram mais sábios, poetas maravilhosos, e 
ensinavam poesia, ensinavam gramática, ensinavam tudo isso, para o seu povo, o 
povo cigano sempre teve uma visão, maravilhosa da escola, sempre achou que na 
escola, havia o futuro, o futuro das pessoas, que como tinha os ciganos que ainda 
como nós andávamos, que fez escola, fez na época dos principais ciganos que a trinta, 
trinta e cinco anos da história anos atrás, que eles, estudaram e terminaram o segundo 
grau. 
Entrevistador: Seus pais, quando você era mais jovem Cabral, eles lhe incentivavam 
a ir à escola?  
Entrevistado: Eles incentivavam, minha mãe sempre me incentivava, ela dizia: meu 
filho o futuro bom não está no cabo de uma enxada, e sim, ela dizia, e sim quando o 
homem pega no cabo de uma enxada, para poder comer do seu suor, mas ela não 
falava assim que pegar a enxada e trabalhar,  mas tinha que visar e priorizar os 
estudos, por isso que eu volto a afirmar que eu não terminei os meus estudos, porque 
perdi a minha mãe e eu psicologicamente não tinha condições e também por questões 
financeiras, fiquei sem estrutura.  
Entrevistador: Sua família, seus parentes mais próximos, eles lhe ensinaram algum 
oficio? Alguma profissão que você pudesse desempenhar?  
Entrevistado: A profissão eles me a negociar, até que hoje eu negócio muito bem, por 
exemplo eu compro uma bicicleta um DVD um rádio para consertar, mas eu sempre 
cresci negociando relógio, cordão, rádio, vendo meu pai fazer, ai, eu cresci vendo 
aquilo e eu fui aprendendo, eles fazia, deixava a gente vendo e a gente ia aprendendo 
e usando aquilo ali como nosso ganha pão,    
Entrevistador: Quer dizer então que a criança cigana ela é ensinada na sua grande 
maioria a viver negociando?  
Entrevistado: Exatamente. Negociando é trocando, comprando, vendendo, hoje, 
porque está um mundo mais globalizado, as pessoas hoje em dia, elas deixaram os 
costumes antigos, mas hoje em dia se vê ainda um pouco, porque tem deles que 
negociam  com agiotagem, muitos dos ciganos hoje em dia é negociando com carro,  
com terreno com construção, essas coisas ai, mas sempre sem sair da mão dos 
ciganos mais velhos, porque eles adquiriram uma sabedoria, de negociar e deixar de 
negociar com animais, com aquelas outras coisas que eles usavam no passado,  ai 
passaram a usar aquela sabedoria dos ciganos mais velhos, para negociar com 
terrenos com carros, com motos, com construção, e daí adiante vai, negociar com 
outras coisas sei que dá mais lucro, dá mais dinheiro, que dá mais condições dele 
sustentar a família, com aquelas coisas antigamente, cada coisa no seu tempo, 
aquelas coisas que eles negociam hoje, lá no tempo talvez eles conhecessem pouco,  
o povo de antigamente e hoje, talvez ele fosse se sustentar a família dele passava 
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fome, é por isso que eu digo, cada coisa ao seu tempo, eles pegaram a sabedoria do 
passado e introduziram hoje no presente, para tentar fazer o seu meio de vida 
honestamente.  
Entrevistador: Na sua opinião e forma geral qual a visão do povo cigano das pessoas 
não ciganas?  
Entrevistado: O povo cigano ultimamente, quando chegava uma pessoa não cigana 
na comunidade, eles tratavam bem, mas sempre eles não o procuravam, porque o 
costume cigano era a tradição, ela era muito rígida demais, era uma hierarquia, e 
antigamente o povo não cigano, não poderia entrar no meio do povo cigano, não 
poderia haver mistura de raça, mas só que com o passar do tempo, até a década de 
setenta, ou para trás, ai já começou a entrar povo que não era cigano começou a 
casar com cigano, com cigana, ai começou a se misturar, ai foi se misturando e vendo 
que também as pessoas não-ciganas não eram ruim, só que o povo cigano era mais 
discriminado, o povo cigano tinha um afastamento devido a perseguição, devido a 
discriminação, devido a humilhação, devido as pessoas não tinham nós como seres 
humanos, tinha nós como uns selvagens.  
Entrevistador: Como acontecia essa discriminação?  
Entrevistado: Essa discriminação acontecia quando um cigano chegava em um local, 
que acontecia algo de errado que não era o cigano, ai o cigano estava ali, sendo o elo 
mais fraco, ai as pessoas diziam: foi aquele grupo de ciganos que estavam ali, que 
furtou isso, que fez isso, que fez aquilo, na verdade sendo as pessoas mesmo que 
estavam causando cometendo o delito.  Por que naquela época se o cigano voltasse, 
eu digo a você com certeza, não era conhecido a matassão, mas não para agredir 
ninguém, quando eles chegavam a uma localidade tinha discriminação assim, que não 
davam apoio, sempre eles eram discriminados, a maioria das vezes, eles chegavam 
em uma cidade onde eles tinham uma autoridade muito grande naquela localidade, 
eles expulsavam, as vezes saiam a meia noite debaixo de chuva, eles botavam para 
fora, estavam fazendo a comida, eles mandavam arribar, não deviam nem comer a 
comida, eles colocavam para fora, ai que eu digo, que atrás já tinha esse preconceito, 
já existia, não é de agora.  
Entrevistador:  Você já sentiu algum tipo de preconceito na escola pelo fato de você 
ser cigano?  
Entrevistado: Porque, quando eu estava lá iniciando, tinha a antiga alfabetização, a 
professora mandou todo mundo fazer uma letra no quadro, foi num dia de sexta feira, 
eu fui fazer essa letra,  e eu não consegui fazer porque eu não conseguia, as letras 
em algarismos romanos, eu conhecia no ABC no nosso português, ai a classe inteira 
ficou me perseguindo, me questionando, rindo, fazendo coisas que hoje chama Bulling 
né? Por causa daquilo ali, fazendo coisa ali para ali por mim, colocava bilhetinho, 
dentro de minha carteira, me xingavam,  
Entrevistador: Mas especificamente por você ser cigano você sofria algum tipo de 
preconceito?  
Entrevistado: Exatamente, por eu ser cigano, e por eles se acharem mais importante 
do que eu por eu ser um cigano, iam mais bem vestidos, eles vinhas as vezes de 
transporte, e nós andava a pé, e ai por causa disso eles se achavam no direito, de 
judiar das pessoas, mas não é assim.  
Entrevistador: Qual o sentimento que você tem hoje acerca da escola?  
Entrevistado: Eu acredito que a escola não só amadurece na vida, mas cada ser 
humano que tem na terra, cada ser humano, isso é importante demais, por que na 
formação do cidadão o homem de bem, do pai de família, do trabalhador, na sua 
profissão.  
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Entrevistador: Mas na sua opinião a escola ele deveria mudar para receber o povo 
cigano?  
Entrevistado: Eu creio que sim Rafa, porque o povo cigano, a maneira de pensar e de 
agir do povo cigano, os professores nunca vai entender, porque eu acredito que se 
houvesse professores ciganos ensinando em uma grande escola, eu creio que esses 
alunos, esses outros professores, quando eles passassem a conviver com um 
professor cigano, eles iam entender e iam ver a maneira de todos os meninos, os 
ciganos agir que não era pra afrontar o professor não era aquilo que ele fazia, não 
era, era porque é a maneira do cigano agir as vezes é interpretada mal. As vezes a 
maneira do professor interpreta dizendo que se o professor parasse para entender 
mais, ouvir mais, conhecer mais, o dia a dia daqueles alunos ciganos, fizesse um 
estudos dentro deles, com certeza o professor iria entender mais e iria ver que era 
como, não era como ela pensava, mas sim ela ia agir mais de forma como dizer, uma 
forma, é mais simples, para ela poder ver que aquilo ali era, que ele estava fazendo 
não era para afrontar a vontade do professor dentro da classe e não para estar ali 
para bagunçar mais sim para estudar. 
Entrevistador: Cabral, como o conhecimento sobre o povo cigano é passado do cigano 
mais velho para o cigano mais novo? Você já falou que alguns ciganos ensinavam os 
ciganos mais novos a ler através de cartilhas mas como era passado o conhecimento 
sobre as coisas do mundo como era a vida, sobre as histórias, por exemplo, como 
eram ensinado histórias que aconteceram a muito tempo? Como era ensinada essas 
histórias aos mais novos?  
Entrevistado: Essas histórias como eram contadas desde da fundação do mundo, que 
sempre foi assim o povo cigano eles ouviam sempre ficavam ouvindo, era uma roda 
e uma fogueira e sentava o povo mais velho, para conversar, aqueles mais jovens 
vinham sentavam ali, e ficavam tudo escutando, ninguém tinha direito de dar uma 
palavra, e sabia que desse uma palavra iria ser repreendido severamente, ia ser 
chamado a atenção, e nunca mais ele iria fazer isso e eles ficavam contando aquelas 
histórias que eles ouviram daquelas pessoas ouviram dos mais velhos, tinha por 
exemplo a história do pai Abraão que está na bíblia, o pai Abraão ele era o rei dos 
ciganos o pai dele era o rei dos ciganos, ciganos beduíno que até hoje os historiadores 
e estudiosos da bíblia falam que ele era um beduíno, porque sempre nós ouvimos 
essa história do nosso povo, é tanto que quando a gente se reunia, em volta daquelas 
fogueira, aqueles mais jovens iam para ali adquiriam um conhecimento do nosso 
próprio povo, como era no  passado, para puder eles sempre estar passando adiante,  
sempre estar contando essa história, porque, e sempre o nosso povo foi 
acompanhando a modernização a globalização, e alguns não se interessaram mais 
pela nossa religião, mais eu creio que a história do povo cigano está dentro de cada 
um de nós, de cada um cigano, cada um cigano ele sempre vai a história do povo 
cigano, fica viva dentro dele, dependendo de religião ou não, mas o povo cigano a 
história dele vai estar sempre dentro dele.  
Entrevistador: Cabral aqui na comunidade a grande maioria das crianças elas não 
frequentam a escola, ou então abandoaram a escola muito cedo, o que você acha 
disso? 
Entrevistado: É Rafa, divido, primeiramente de que tudo, como nós já falamos 
antigamente a escola nunca deu a atenção devida ao povo cigano como dá a tantos 
outros, trinta por cento vamos dar trinta por cento, por que naquele tempo, era muito 
difícil o povo cigano ter recursos, para material escolar para farda, essas coisas, as 
vezes a gente saia três horas da manhã,  para puder ir para escola para poder chegar 
mais cedo, para puder a gente não ter que chegar muito tempo atrasado, com medo 
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de levar uma suspenção, coisa assim, e outra, porque o povo cigano, quando ele tava 
estudando, ai como eu já disse a você no início, ele não ia deixar de estudar para 
deixar de aprender como negociar que que futuramente dava para sustentar a família 
sua para puder, na escola ele não tinha futuro porque as pessoas que ensinavam não 
voltavam a visão a eles do quanto era bom estudar, os seus estudos e ter uma 
profissão para ter o seu sustento e da sua família, ai eles não viam isso, eles 
enxergavam o nosso povo como eu voltei atrás ensinava lá naquela roda, lá naquela 
roda da fogueira, ensinava os mais velhos, é ensinava aquela profissão, por que eles 
ensinavam daquele jeito, para que no futuro, aquele homem fosse um pai de família 
ele já tivesse como sustentar a sua família, ai a escola não passava essa confiança, 
não passava aquela perspectiva de vida para o cigano, como hoje eu volto a dizer, na 
maioria das vezes, hoje quarenta e cinco por cento, não trinta por cento, porque 
naquela época as pessoas eram muito desinteressados pelo povo cigano, eu fui do 
que também sofri uma perseguição que eu estava na hora do recreio, eu namorava 
até uma menina da outra sala, eu estava até sentado, alguém pichou a parede, e 
nesse dia foi cometido uma injustiça, o guarda da escola era muito meu amigo, e 
estava conversando comigo e com essa menina que eu namorava com ela, ai a 
diretora veio porque o menino o pai tinha carro tinha tudo naquela época era filhinho 
de papai ela não quis julgar ela jogou a culpa em mim e outro cigano que estava mais 
eu, e o guarda veio me defender o guarda foi demitido por causa disso, ela demitiu o 
guarda, o guarda me defendeu, foi na décima região me defender,  e lá na decima 
região ele falou com a secretária Alice, é, mandou pegar a minha transferência para 
outro colégio, peguei a transferência pra outro colégio, e essa diretora ela nunca mais 
veio na escola, ela foi demitida, e a partir daquele momento, veio uma tristeza dentro 
de mim e eu não quis mais estudar, eu parei, até o instante momento, que como eu 
volta a falar, que eu perdi um ente que era a minha mãe, é parei de estudar por 
condições é psicologicamente e por condições não, porque hoje me dia está fácil de 
estudar, porque hoje tem muitas facilidades, para as pessoas estudarem, mas naquela 
minha época, não existia tanta perspectiva, tanta ciência que hoje o governo até nós 
incentiva muito os jovens a ir para a escola, as bolsas que tem hoje.  
Entrevistador: Quando foi que a escola abriu mais as portas para o povo cigano?  
Entrevistado: Foi em 1992 através do saudoso governador Antônio Marques da silva 
Mariz, um homem que tinha um coração tremendamente, tinha um amor imenso pelo 
povo cigano, defendeu o povo cigano até o último momento de sua vida, ele veio e 
criou um decreto que todo povo cigano, tinha o direito também de uma escola, porque 
nós seres humanos merecemos respeitar uns aos outros, e através dele e doutor 
Luciano Maia, que sempre foi um cara que sempre defendeu também o povo cigano, 
e me deu essa possibilidade de nós estudar, que uma vez ele veio nos fazer uma 
visita, ele tinha acabado a eleição ele ganhou para senador e  Luciano Maia chegou 
e falou para ele, e ele sentado eu mesmo pedi a ele, eu disse: senador dê caderno 
para nós estudar, aqui dentro do rancho, a cartilha do ABC, ele olhou para mim e 
disse: o tempo da cartilha do ABC acabou, que Luciano Maia já está com a ordem na 
mão,  e do secretário de educação entregar pessoalmente essa ordem a secretária 
de educação e aonde estiver um cigano na Paraíba, vai ser matriculado, e eu lembro 
que foi o dia de mais de felicidade para o povo cigano, e mobilizou todas as 
comunidades, nós via era um monte de cigano tudo se amarrotando para fazer a 
matricula dos seus filhos e foi o maior dia de alegria naquele dia que eu pisei a primeira 
vez na escola, com um caderno na mão eu olhei para os outros e pensei, nós não 
vamos mais precisar estudar a cartilha do ABC, agora nós vamos ter uma perspectiva 
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de vir a escola, quando acabava nós estávamos sempre querendo voltar a escola, 
porque era uma coisa nova na vida do povo cigano.  
Entrevistador: “K” (informação protegida) qual é a sua idade?  
Entrevistado: A minha família ela fala uma idade, a outra fala outra, ai eu creio que é 
a que está no documento é a minha idade, eu sou na data do meu documento né sete 
do cinto de 1989 ai eu não sei, ai outros falam que já é outra data, uns dizem que eu 
tenho trinta anos outros dizem que eu tenho trinta e nove, ai por ai vai, ai eu creio que 
é o que está no meu documento né, é que quando a gente nasce a gente só sabe 
através dos mais velhos a data do registo a data do seu documento, não tem como a 
gente, se passa na nossa cabeça, na mente da gente né, ai eu creio que está ali no 
documento, mais eu creio que seja assim né, mais com o tem passar a gente vai 
descobrindo a verdadeira história. 
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ENTREVISTADA 5 
 
 
 
Essa entrevista para o trabalho dissertação cujo título é implicações educacionais a 
um povo transcultural um estudo de caso na comunidade de ciganos Sousa PB  
Entrevistador: Você pode falar o seu nome completo?   
Entrevistada: “L” (informação protegida)  
Entrevistador: Posso gravar as perguntas e as respostas? 
Entrevistada: Sim  
Entrevistador: Você á frequentou a escola?  
Entrevistada: Sim. 
Entrevistador: Até que série?  
Entrevistada: Quarta série primária  
Entrevistador: Qual foi o motivo de você ter deixado a escola?  
Entrevistada: Por causa que minha mãe adoeceu ai eu tive que largar a escola. 
Entrevistador: Você tem dificuldade em casa e por isso que você vê que não podia?  
Entrevistada: Falar Rafinha, porque assim é minha mãe teve um muito doente ela 
esteve até na UTI a única filha mulher aí eu tenho que tomar de contados meus dois 
irmãos menores, ai eu tive que deixar de estudar. 
Entrevistador: Mas você gostava de ir para a escola?  
Entrevistada: Adorava.  
Entrevistador: Mais você não sentiu o desejo de exercer alguma profissão se formar?  
Entrevistada: Sentia Rafa. Gostaria muito, se eu pudesse ter se formado como 
médica.  
Entrevistador: Qual é a sua opinião acerca da escola?  
Entrevistada: A escola é ótima, rafa, porque a pessoa lá tem muitas oportunidades né, 
porque a gente só pode ser alguém através do estudo.  
Entrevistador: O que o povo cigano acha da escola de forma geral?  
Entrevistada: Rafa, logo no começo quando a gente começou a estudar teve muito 
preconceito até mesmo aqui na escola que a gente estudou foi preciso “F” (informação 
protegida), cigano mais velho aqui, fazer um abaixo assinado para a diretora poder 
liberar para nois nos matricular na escola.  Eles não queriam aceitar a gente na escola.  
Entrevistador: Ai porque eles não queriam aceitar?  
Entrevistada: Porque a gente era cigano, ai tinha preconceito. A maioria da sociedade 
tinha preconceito na época, porque quando a gente começou a estudar foi, quase na 
época de noventa,  
Entrevistador: Mas assim, vocês.... Havia o desejo de vocês estudarem só que a 
escola... 
Entrevistada: Só que a escola não permitia. Havia muito desejo de nois estudar, tanto 
é que quando a gente foi falar, disseram que era para nois se matricular, quase todas 
as crianças do rancho, os meninos se matricularam.  
Entrevistador: Quando você era pequena seus pais lhe incentivavam a ir à escola?  
Entrevistada: Sim, eu aprendi a ler com o meu avô, ele me ensinou a ler com a carta 
do ABC, que na época tinha aqueles negócio lá A, B, C, D, né... e um caderno que ele 
comprou, um caderno pequeno, ele colocava meu nome, ai mandava eu fazer 
novamente, colocava o A, B, C, e mandava eu copiar, e assim foi.  
Entrevistador: Era assim que os ciganos mais velhos aprendiam a ler e escrever?  
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Entrevistada: Era assim antigamente, que antigamente não tinha escola, cigano 
andava pelo mundo, né, não tinha ponto certo para parar para estudar essas coisas, 
ai eles aprendiam assim. 
Entrevistador: Sua família, por exemplo, seus parentes, eles lhe ensinaram algum 
oficio, profissão como o de costureira ou algo do tipo?  
Entrevistada: Rafa, eu sei fazer crochê, e também sei fazer bijuteria.  
Entrevistador: Que foi sua família que lhe ensinou?  
Entrevistada: Sim.  
Entrevistador: Geralmente os mais velhos sempre ensinavam esse tipo de coisa? 
Entrevistada: Ensinavam.  
Entrevistador: Você se sentiria mais à vontade em uma escola onde houvesse 
professores ciganos?  
Entrevistada: Sim Rafa, a gente se sentiria mais à vontade se fosse assim ciganos, 
porque lá na época tinha preconceito com a gente que a gente era cigano, mas depois 
que foi se passando o tempo a gente foi se acostumando e ai a gente ficou normal.  
Entrevistador: Mas ainda hoje, em sua opinião ainda há preconceito na escola?  
Entrevistada: Há sim.  
Entrevistador: Assim que tipo “L” (informação protegida)?  
Entrevistada: Assim Rafa as vezes a escola tem preconceito assim os alunos não tem 
contato, com quem é cigano, não não ter assim amizade, a diretora ainda, tem vezes 
que a diretora reclama, teve um caso mesmo aqui na escola aqui, de Celso Mariz aqui 
que a diretora mesmo impatou até das ciganas entrar para ver os filhos pequenos, 
porque tem direito né da mãe entrar na hora do recreio essas coisas, porque são 
alunos de três quatro anos num pode ficar sozinho.  
Entrevistador: “L” (informação protegida) o povo cigano assim, não tem um horário de 
almoçar e jantar, como um não-cigano tem né?  
Entrevistada: Não Rafinha, a gente come a hora que tem.  
Entrevistador: Isso interfere um pouco na escola né? Porque por exemplo as vezes, 
tem dado o horário do almoço não tem almoçado, mas a criança tem que ir para a 
escola com fome né?  
Entrevistada: Às vezes interfere mas a gente como tem vontade de estudar, a gente 
ia, hoje não Rafa, hoje ainda tá muito melhor e antes quando a gente não tinha essas 
casas, morava em latadas, tinha chuva, tinha um monte de coisa, nossas mães saiam 
para ir pedir, a gente ficava, as vezes passava o dia todo de fome, ai era a tardinha 
tinha que ir para a escola, as vezes de manhazinha cedo não tinha merenda.  
Entrevistador: Você já chegou a ir para a escola com fome?  
Entrevistada: Já.  
Entrevistador: Porque sua mãe tinha ido pedir, e não tinha chegado ainda,  
Entrevistada: Não tinha nada em casa, ai a gente ia e demorava pela merenda né lá 
na escola.  
Entrevistador: Na sua opinião “L” (informação protegida) a escola deveria ter alguma 
mudança para as crianças ciganas? O que ela deveria melhorar para as crianças 
ciganas?  
Entrevistada: Rafa do meu ponto de vista, assim deveria melhorar, assim, os modos 
das pessoas tratar a gente cigano, viu, porque tem muita escola Rafa que as vezes 
proíbe a gente de ter os nossos costumes, não quer que a gente diga que é cigano, e 
isso ai Rafa para nós já é um preconceito, porque nós somos ciganos, nós nascemos 
ciganos, foi assim que Deus nos colocou, ai nós não podemos mudar isso.  
Entrevistador: Quando você estudava, você se sentia à vontade de passar uma tarde 
inteira sentada, já que isso não é um costume seu? 
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Entrevistada: Não, Rafinha não me sentia,  
Entrevistador: Você não conseguia ficar para muito tempo não é?  
Entrevistador: Pelo o que eu vejo a grande maioria das crianças aqui na comunidade 
que começam os estudos não terminam, você acredita que isso seja um fator que 
influencia elas não conseguirem ficar muito tempo sentadas? 
Entrevistada: Rafa, isso ai, e também por questões financeiras, porque aqui tem muita 
gente que não tem condições financeiras, ai os filhos sofrem, porque as vezes faltam 
material escolar, falta o que comer, falta o que vestir, falta uma sandália para ir para 
a escola. 
Entrevistador: E muitas vezes eles não vão por que não tem.  
Entrevistada: Porque não tem.  
Entrevistador: Mas na sua opinião, existe mais algum fator que leve as crianças aqui 
da comunidade, a não concluir os estudos? Por exemplo eu já li algumas histórias, 
que geralmente o povo cigano, ganha mais a vida com comercio, não era assim 
antigamente?  
Entrevistada: Era, antigamente Rafa, era assim, antigamente quando o povo andava 
pelo mundo, quando nós ciganos andávamos pelo mundo, era a troca de animal, as 
vezes de relógio, de rádio, ai cigano ganhava a vida assim, hoje também ainda existe, 
essas coisas, mas só que tem muitos que já perderam esse meio de comercio, já foi 
passado muito tempo, não tem mais, que hoje em dia não se vê mais fera de troca de 
animal né? E antigamente tinha.    
Entrevistador: Eu te pergunto isso, porque antes o povo cigano via no comercio a 
única forma de sobreviver né? Hoje é diferente Carol isso? 
Entrevistada: É Rafinha, não é tão diferente mais é, por que as vezes tem muitas 
pessoas que tem o bolsa-família, né, tem uns que tem a idade e tão já para se 
aposentar, se aposenta, ai tem outros meios da gente ganhar a vida, pior exemplo 
assim fazendo bijuteria, que a gente faz, as vezes temos que sair para pedir, que você 
já viu muitas das vezes aqui né. 
Entrevistador: Aqui na comunidade muito da cultura tem se perdido, porque você acha 
que isso tem acontecido?  
Entrevistada: Rafa, eu acho que isso tem se acontecido, por causa da mistura de 
raças, porque antigamente, nós não se misturava com Jurom, Jurom que eu digo 
assim no caso que nem você, nós não se misturávamos com Jurom, não tinha esse 
negocio de cigano casar com Jurim, nem Jurom casar com cigana, era só entre a 
gente mesmo os casamentos, e os mais velhos ensinavam para os mais novos, hoje 
tá se perdendo porque os mais novos de hoje não querem mais ouvir, não tem mais 
aquele interesse de sentar com uma pessoa mais velha para perguntar as coisas, para 
entender de nossa língua, eu mesmo sei poucas coisas da nossa língua. 
Entrevistador: Então o fato do envolvimento dos ciganos com os não-ciganos isso está 
fazendo com que eles percam o interesse,  
Entrevistada: Sobre a etnia, sobre a dança, sobre a cultura... e outra, também falta de 
verba, porque num tem.  
Entrevistador: “L” (informação protegida) na escola ensina-se muito pouco, ou em 
algumas escolas não ensinam nada sobre a história do povo cigano, o que você acha 
sobre isso?  
Entrevistada: Rafa, eu acho assim que era para ter um dia especifico para a professora 
juntar os que são ciganos, e falar um pouco, mandar um adulto mais velho, um cigano 
mais velho, interagir com as crianças para a gente ir aprendendo sobre a nossa 
linguagem, e reeducando como diz o negócio,  sobre as nossas culturas essas coisas, 
mas hoje em dia não tem mais.  
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Entrevistador: “L” (informação protegida) na sua opinião o fato da criança cigana 
passar grande parte do dia fora da comunidade, isso apresenta algum perigo dela 
perder a cultura cigana?  
Entrevistada: Representa Rafa, porque vai se misturando, vai vendo outras culturas, 
e ali vai aprendendo, ai vai perdendo a nossa cultura.  
Entrevistador: Então você acha que a escola da forma que ela é hoje, ela representa 
um perigo para a cultura cigana?    
Entrevistada: Representa Rafa, porque lá não tem quem incentive a criança entender 
mais da nossa linguagem, das nossas danças, da nossa cultura.  
Entrevistador: Se a criança tiver aqui dentro da comunidade, ela consegue aprender 
isso mas fora não vai conseguir né,  
Entrevistada: Lá fora não vai conseguir. 
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