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Quando se consideram as vicissitudes que eles 

(ciganos) encontraram – porque a história a ser 

relatada agora será antes de tudo uma história 

daquilo que foi feito por outros para destruir a 

sua diversidade – deve-se concluir que a sua 

principal façanha foi de ter sobrevivido.  

(FRASER, 1992) 



 
 

 

RESUMO 

 

Crianças, jovens e adultos ciganos têm sido invisibilizados no âmbito escolar, porque suas 

particularidades e singularidades não são reconhecidas e incluídas nas práticas educativas 

escolares. Do cerne desta problemática, a presente pesquisa teve como objetivo compreender 

como a formação/ação dos professores e demais profissionais da Escola Agnaldo Marcelino 

Gomes, localizada no bairro de Catuaba em Jacobina-BA e onde a comunidade cigana da 

Etnia Calon está sedentarizada desde fins de 1990 e início dos anos 2000, pode contribuir para 

o empoderamento de crianças e jovens ciganos em igualdade de condições com os não 

ciganos. O estudo está ancorado no Paradigma Interpretativo de Abordagem Qualitativa, 

pautado no pressuposto da epistemologia Crítico-Dialética, caracterizando-se como uma 

pesquisa do Tipo Exploratória, pela inexistência de pesquisas científicas em educação que 

articulem cultura (s) cigana (s) a um processo formativo para professores e demais 

profissionais de educação da referida escola, nem tampouco em Jacobina-Bahia e região. A 

pesquisa empírica apresentou três etapas, a saber: análise documental de projetos didáticos e 

do Projeto Político Pedagógico da escola, a fim de identificar (ou não) ações pedagógicas 

referentes à cultura cigana; realização de escuta sensível da comunidade cigana (pais e 

lideranças), através de entrevistas semiestruturadas, com o intuito de se perceber as 

representações sociais dessa comunidade sobre a educação escolar, e entrevista com os 

profissionais de educação (agentes/técnicos, coordenadores, gestores e professores) acerca das 

representações sociais destes sobre os povos ciganos, bem como a respeito da formação 

docente e prática pedagógica desenvolvida na escola. Através da pesquisa empírica, 

constataram-se várias lacunas, dentre elas: ausência de uma organização do trabalho 

pedagógico articulado ao Projeto Político Pedagógico; representação da comunidade cigana 

(pais e lideranças ciganas) sobre a educação escolar, que se volta para a personificação da 

confiança nos profissionais de educação e pela proximidade geográfica entre escola e 

comunidade; construção voluntária ou involuntária do medo nos ciganos, como ferramenta 

simbólica para orientar práticas culturais, e relativa representação da educação escolar como 

possibilidade de empoderamento; reconhecimento dos profissionais de educação da 

necessidade de formação continuada sobre diversidade e cultura cigana e do espaço escolar se 

transformar num lugar para a construção de novas representações sobre os ciganos com base 

na convivência com os mesmos, bem como práticas pedagógicas ainda pautadas em trabalhos 

pontuais e celebratórios. Os achados aqui expostos serviram de fundamentos para construção 

colaborativa e execução de processo formativo através de oficinas formativas, com três temas 

básicos: Cultura, Diversidade, Povos Ciganos e suas especificidades, este de maior 

centralidade. Das oficinas formativas, emergiu como produto o Projeto didático-pedagógico - 

Uma caravana de mão dupla: entrelaces formativos entre Escola Municipal Agnaldo 

Marcelino Gomes e comunidade cigana da etnia Calon. Agregando os dados empíricos à 

experiência com as oficinas formativas, os profissionais de educação e a comunidade cigana 

sinalizaram pela continuidade do processo formativo, pois nenhuma mudança que envolva os 

povos ciganos passa pelo nível do indivíduo, mas pela força do grupo e da 

família/comunidade.  

  

Palavras-chave: Cultura (s) Cigana (s). Formação Docente. Práticas Pedagógicas 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Gypsy children, young people and adults have all been treated as invisible in school, because 

their particularities and singularities are not recognized and included in school educational 

practices. At the heart of this problem, the present research aimed to understand how the 

formation/action of teachers and other professionals of the School Agnaldo Marcelino Gomes, 

located in the neighborhood of Catuaba in Jacobina-BA and where the gypsy community of 

Calon ethnicity is settled since the late 1990 and early 2000, may contribute to the 

empowerment of Gypsy children and young people on equal terms with non-Gypsy. The 

study is anchored in the Interpretative Paradigm of Qualitative Approach, based on the 

assumption of Critical-Dialectic epistemology, characterized as an Exploratory Type research, 

due to the inexistence of scientific researches in education that links the gypsy culture to a 

training process for teachers and other education professionals, not only in the mentioned 

school, but also in Jacobina-Bahia and surrounding areas. The empirical research presented 

three stages: documentary analysis of didactic projects and the School's Political Pedagogical 

Project, in order to identify (or not) pedagogical actions regarding the Gypsy culture; hearings 

with the Gypsy community (parents and leaderships), through semi-structured interviews, in 

order to understand the social representations of this community on school education, and 

interview with education professionals (agents/technicians, coordinators, and teachers) about 

their social representations about the Gypsy people, as well as about the teacher training and 

pedagogical practice developed in the school. Through the empirical research, several gaps 

were identified. Among them are: the absence of the pedagogical work organization 

articulated to the Political Project Pedagogical; the representation of the gypsy community 

(Gypsy parents and leaderships) about the school education, which turns to the embodiment 

of trust in education professionals and the geographical proximity between school and 

community; voluntary or involuntary construction of fear in the Gypsy people, as a symbolic 

tool to guide cultural practices, and relative representation of school education as a possibility 

of empowerment; the educational professionals recognized the need of a continued formation 

in education on Gypsy diversity and culture and of the school space to become a place for the 

construction of new representations on Gypsies, based on their coexistence with them, as well 

as pedagogical practices still based on specific works and celebrations. The findings here 

presented served as foundations for collaborative construction and execution of formative 

process through training workshops, with three basic themes: Culture, Diversity, Gypsy 

People and their specificities, the last one of greater centrality. From the training workshops, 

the pedagogical didactic project emerged as a product - A two-way caravan: formative 

interlacing between the Municipal School Agnaldo Marcelino Gomes and the gypsy 

community of the Calon ethnicity. Adding the empirical data to the experience with the 

training workshops, the education professionals and the gypsy community signaled for the 

continuity of the formative process, since no changing that involves the Gypsy people passes 

through the level of the individual, but through the strength of the group and the 

family/community. 

 

Key words: Gypsy Culture (s). Teacher Training. Pedagogical Practices 
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INTRODUÇÃO  

 

A desconfiança e o desprezo marcam a trajetória dos Povos Ciganos na sociedade 

brasileira desde meados do século XVI, pois seu modo de vida diferenciado e suas práticas 

culturais não eram aceitas por aqueles que valorizavam ou estavam mais acostumados com 

outro estilo de vida, o sedentarismo, por exemplo, em oposição ao nomadismo 

característico dos Povos Ciganos. A cultura cigana, portanto, sempre foi renegada pela 

sociedade e a educação, como extensão desta, no geral, não tem reconhecido o devido valor 

dos ciganos dentro do processo de educação escolar. Crianças, jovens e adultos ciganos têm 

sido invisibilizados no âmbito escolar, porque suas particularidades e singularidades não 

são reconhecidas e levadas em consideração pelo saber formal. 

Nesse contexto, surgiu o problema de nossa pesquisa: Os professores da educação 

escolar da Escola Agnaldo Marcelino Gomes, no Município de Jacobina Bahia, podem 

contribuir para o empoderamento de crianças e jovens ciganos, em igualdade de condições 

com os não ciganos, no ambiente escolar a partir de uma formação docente sobre a 

diversidade e cultura cigana?  

O termo empoderamento é compreendido nesta pesquisa a partir da percepção de 

Sardenberg (2009) que, mesmo trabalhando seu conceito numa perspectiva feminista, traz 

pontos de interseccionalidade com outros grupos minoritários, como os povos ciganos.  

Especialmente, ao indicar pontos de convergência sobre empoderamento dentro do 

pensamento feminista, a saber: a) para se “empoderar” alguém tem que ser antes 

“desempoderado” – exemplo, as mulheres enquanto um grupo; b) ninguém “empodera” 

outrem –isto é, trata-se de um ato autorreflexivo de “empoderar-se” , ou seja, a si próprio 

(pode-se, porém, “facilitar” o desencadear desse processo, pode-se criar as condições para 

tanto); empoderamento tem a ver com a questão da construção da autonomia, da capacidade 

de tomar decisões de peso em relação à própria vida, de levá-la a termo e, portanto, de 

assumir controle sobre ela; d) empoderamento é um processo, não um simples produto. Não 

existe um estágio de empoderamento absoluto. As pessoas são empoderadas ou 

desempoderadas em relação a outros, ou então, em relação a si próprias, anteriormente. 

Destarte, os povos ciganos como grupos e subgrupos distintos para se empoderarem 

também precisam ser “desempoderados”, e dentro dos limites e da complexidade que 

envolvem sua relação com a educação escolar,  atuar em várias frentes com ações em 

principio individuais e ,mais especificamente coletivas, em consonância com esferas 
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privadas e púbicas para a legitimidade do poder na aquisição de direitos fundamentais nas 

mais distintas arenas de poder, na escola, inclusive, face ao histórico secular de 

discriminação, preconceito, racismo e alijamento social que recaem sobre os povos ciganos.  

Dito isto, a Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes foi escolhida como lócus 

para a pesquisa, por ser uma instituição que se localiza no bairro da Catuaba, em Jacobina- 

Bahia, onde os ciganos da etnia Calon estão sedentarizados desde fins dos anos 1990 e 

início dos anos 2000. Com essa proximidade geográfica, considerou-se possível a presença 

de crianças e jovens ciganos na referida escola, o que não, necessariamente, garante sua 

permanência.  

Do cerne dessa problemática e do vínculo com a comunidade cigana e da crença na 

educação como instrumento transformador e emancipatório para sujeitos e sociedade, 

construiu-se ,de forma colaborativa, a pesquisa Etnicidade e Educação: formação docente 

sobre os Povos Ciganos na Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes no município de 

Jacobina Bahia, com o seguinte objetivo geral: compreender como a formação/ação dos 

professores e demais profissionais da Escola Agnaldo Marcelino Gomes, em cultura e 

tradições1 ciganas, pode contribuir para o empoderamento de crianças e jovens ciganos em 

igualdade de condições com os não ciganos, fazendo emergir uma proposta de intervenção 

mais efetiva às ações pedagógicas. Os objetivos específicos foram: identificar como a 

compreensão das características culturais dos ciganos pode favorecer o desenvolvimento de 

práticas educativas com qualidade, oportunizando o empoderamento das crianças e jovens 

ciganos dentro da educação escolar formal; analisar até que ponto a educação escolar é 

considerada significativa para a comunidade cigana como instrumento de empoderamento 

na luta contra discriminações e preconceitos; discutir a história e a trajetória dos Povos 

Ciganos, suas especificidades e os processos de luta para aquisição de direitos enquanto 

cidadãos, como ferramentas indispensáveis para a organização do processo de formação 

docente; promover o processo de formação/ação colaborativa para professores e demais 

funcionários da Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes acerca de discussões e 

                                                             
1 O termo tradições carece de olhar mais historiográfico à luz, em especial, da discussão proposta por Eric 

Hobsbawm, no livro A invenção das tradições, no qual o autor busca investigar o modo como as tradições 

surgiram e se estabeleceram.  Hobsbawm discute, dentre outras questões, que as tradições como características 

de invariabilidade, práticas fixas, formalizadas pela repetição são colocadas em xeque pelo dinamismo cultural. 

Dito isto, há, inclusive, tradições que ferem os direitos humanos. Nesta pesquisa, no entanto, o termo tradições 

faz referência às especificidades culturais dos povos ciganos frente à cultura majoritária não cigana. Para maior 

tensionamento, ver: HOBSBAWM, Eric; RANGER, Terence Ranger (Org.). A invenção das tradições. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1984. 
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vivências sobre o termo cultura, em especial cultura cigana, buscando possibilitar a 

inclusão dos ciganos na escola formal; construir colaborativamente - considerando a 

formação/ação um processo de intervenção - uma proposta pedagógica que possa 

contemplar a cultura cigana na Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes. 

O meu encontro2 com o (s) outro (s) se deu na Licenciatura em História quando 

discutíamos a urgência da inserção dos novos sujeitos e personagens nos discursos e 

pesquisas historiográficas para além da perspectiva positivista de exaltação de grandes heróis 

nacionais, cuja relação com as fontes se dava no viés da objetividade e neutralidade na 

construção do conhecimento. Novos sujeitos emergem em outras correntes historiográficas, 

como no Marxismo, Escola dos Annales3 e suas gerações, até chegar à terceira geração com 

a História Nova, na qual a história das mulheres, sexualidade, gênero, família, trabalho, 

outrora coadjuvantes nos processos históricos anteriores, ganham visibilidade na perspectiva 

de uma "história vista de baixo"4 que não apenas considera as classes dominantes, mas 

também a ótica das classes marginalizadas. 

Para além dessa dicotomia: dominantes e dominados, acredito no poder como 

relações flutuantes, o qual não se encontra em instituição ou em ninguém, mas no 

entrecruzamento do poder e do saber na composição do sujeito (FOUCAULT, 1979). 

Discussões estas que perpassam pela Nova História Cultural, oriunda dos Estados Unidos, 

que na França teve como um dos principais expoentes Roger Chartier (1988), ao discutir as 

práticas e representações no contexto francês de 60 e 70 do século XX. Nessa perspectiva, 

não se encara a História como um movimento linear, mas um processo cíclico de idas e 

vindas.  

É válido evidenciar que não nos interessa destrinchar os desdobramentos advindos 

cronologicamente com base no contexto então registrado e em curso; mas a retomada desses 

estudos torna-se relevante para situar as discussões acadêmicas em meu processo de 

                                                             
2 O uso da 1ª pessoa do singular justifica-se por definir a entrada da minha trajetória como professora e 

pesquisadora. No decorrer do texto, atendendo às normas para produção do texto científico, utiliza-se a 3ª pessoa 

do singular. Ainda assim, tenho uma implicação com o tema, ética pessoal e epistêmica que, ao longo desta 

pesquisa, relacionou-se com as descobertas epistemológicas e os percursos da minha subjetividade, no intuito de 

manutenção do rigor e da vigilância epistemológica. 
3 Inicialmente nascida como Revista dos Annales em 1929, criada por Lucien Febvre e Marc Bloch. Caracteriza-
se como um movimento historiográfico surgido na França em oposição a História Tradicional e ao Paradigma 

Positivista. 
4 A história vista de baixo passa a considerar as experiências de homens e mulheres comuns na construção do 

conhecimento histórico, sendo sujeitos históricos tanto quanto os grandes heróis e personagens políticos ou 

militares. Os principais expoentes da História vista de baixo são E. P. Thompson, Christopher Hill e Natalie 

Zemon Davis. Jim Sharpe nos traz um exemplo dessa história ao estudar a Revolução Francesa sob a ótica de 

pessoas comuns. Para maiores informações, ver em-:  SHARPE, Jim. A História vista de baixo. In: BURKE, 

Peter (Org.). A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: UNESP, 1992.  
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formação inicial em licenciatura, concluída em 2001, como suporte teórico importante para o 

papel do historiador, mas não para o exercício da docência. Dessa forma: 

[...]. Os impasses estruturais da educação superior podem contaminar os 

debates e as propostas para a formação de um profissional específico, no 
caso o professor de educação básica. Para que isso não ocorra, é preciso dar 

prioridade à formação de professores na perspectiva e no âmbito da política 

de educação básica, independentemente da problemática do ensino superior 
como tal, inclusive, e talvez principalmente, dos impasses gerados pela 

fragilidade da área de educação na maior parte das universidades, pela 

departamentalização e consequentemente segmentação das licenciaturas. 
(MELLO, 2004, p.73) 

 

E é justamente na construção da minha docência em sala de aula e nas itinerâncias do 

exercício da profissão docente que percebo a enorme lacuna da graduação, a qual forma o 

historiador, mas não forma o professor. O meu contato com a sala de aula se restringiu apenas 

ao período de estágio, onde aquele arcabouço teórico não me garantiria um trabalho 

pedagógico mais significativo, pois ,ainda que estivesse ávida por querer mudar o mundo, 

transformar a educação, vi que ,no máximo, teria que fazer um trabalho numa dimensão 

menor, tentando trabalhar com meus alunos a História numa perspectiva mais reflexiva e 

crítica, mas sabendo que dos meus vinte anos de idade, pouca experiência teria para lidar com 

o grau de complexidade de relações presentes na esfera micro da sala de aula e macro do 

Centro Educacional Deocleciano Barbosa de Castro (CEDBC)5, em Jacobina-Ba.  

Com o meu ingresso como professora concursada da rede pública estadual de 

Jacobina, em 2002, no Colégio Estadual Professora Felicidade de Jesus Magalhães, atual 

Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Negócios do Centro Baiano Professora 

Felicidade de Jesus Magalhães (CEEP Felicidade), percebi quão grande era o desafio em estar 

chegando numa instituição que não me garantia o exercício do curso para o qual eu havia me 

licenciado, além de distribuir minha carga horária em três turnos. Eis um dos entraves da 

Educação Básica da rede pública: discrepância entre a formação docente, ainda que cheia de 

lacunas, e sua área de atuação. O que também, a meu ver, é desafiador! Assim, começo a 

buscar processos de formação ou autoformação, tentando dar contar de questões da área de 

                                                             
5 O CEDBC, atualmente, oferta Ensino Médio Regular nos turnos matutino e vespertino. A partir de 2016 foi 

desmembrando e no noturno foi designado como Centro Noturno de Educação da Bahia (CENEB), que atua com 

a Educação de Jovens e Adultos. Nesse sentido, são duas gestões distintas, mas no mesmo espaço físico. Durante 

minha fase de estudante, o CEDBC atuava com as modalidades de Ensino Fundamental II, Ensino Médio: 

Formação Geral e Técnico; e Magistério. Localiza-se à rua Pres. Kenedy, 200 - Estacão, Jacobina-BA. 
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Ciências Humanas, em especial de História, no que tange a assuntos étnico-raciais da cultura 

africana e afro-brasileira, uma vez que, em 2003, há a implantação da lei 10.6396.  

Até que comecei a perceber os primeiros alunos ciganos na unidade escolar, porém 

numa perspectiva simbólica e não efetiva. Observava-os quietos, afastados, quase isolados 

dos outros alunos, sendo aqueles, muitas vezes, alvos de preconceito e discriminação. Aquilo 

me afetou e incomodou profundamente. Acredito que foi nesse contexto que comecei a 

repensar meu fazer pedagógico diante da cultura cigana. Assim, surgem os ciganos em minha 

trajetória na educação como professora de História do CEEP-Felicidade, em 2010.  

Uma reflexão mais profícua começou a emergir com vistas a olhar mais para a minha 

prática, a pensar sobre a inserção das diferenças nos espaços escolares e a questionar as 

representações que eu tinha sobre o que é ser cigano. Certamente, pautadas no meu senso 

comum. Isso porque recebíamos muitos alunos ciganos, no entanto, não éramos capazes de 

fazer a inclusão dos mesmos, contemplando suas especificidades em nossas propostas 

pedagógicas. Além disso, tenho clareza que não basta contemplar os ciganos no processo 

educativo, é preciso operacionalizar as ações cotidianamente no contexto escolar. 

Percebia, também, de um lado, o isolamento dos próprios ciganos, fruto de uma 

estratégia para tentar preservar seus valores culturais, e de outro, o preconceito que eles 

sofriam por parte dos não ciganos. Os alunos ciganos eram constantemente invisibilizados no 

espaço escolar, assim não enxergavam muita relevância em permanecer na escola. 

Corroborava, para isso, o fato deles considerarem a educação familiar transmitida pelos mais 

velhos mais valiosa do que a educação escolar, pois naquela residiam os princípios e valores 

para preservação da sua etnicidade. 

Enquanto escola temos a tendência em reproduzir alguns discursos e conflitos 

presentes na sociedade, a exemplo dos falsos estereótipos e preconceitos socialmente 

construídos sobre os Povos Ciganos.  Mas também podemos ser igualmente capazes, com 

nossa implicação pedagógica e política, com um olhar de sensibilidade e como sujeitos que 

enxergam nossas limitações humanas, pautadas em questões axiológicas, bem como 

limitações como profissionais de educação inseridos em contextos educacionais que pouco 

contribuem para o reconhecimento da diferença e a representatividade de coletivos diversos 

nas ações educativas, de sairmos da nossa zona de conforto e encarar a docência como um 

                                                             
6 Lei 10.639/2003:  Altera a Lei no 9.394/1996, situando as diretrizes e bases da educação no território nacional 

para a inclusão no currículo nacional oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática sobre História e 

Cultura Afro-Brasileira. Lei 11.645/2008 altera a Lei no 9.394/2003, modificada pela Lei 10.639/2003 e reza 

sobre as diretrizes e bases para inclusão, para instituições públicas e privadas que ofertem as modalidades de 

Ensino Fundamental e Médio, da obrigatoriedade nos currículos escolares da história e cultura afro-brasileira e 

indígena. 
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desafio posto pela diversidade na educação escolar.  Do contrário, continuará pesando sobre 

os Povos Ciganos no âmbito escolar, o racismo institucionalizado porque como instituições 

educacionais não estaremos aptos para dialogar com crianças e jovens de etnias ciganas, bem 

como com outros coletivos diversos com suas particularidades identitárias. Assim, este estudo 

tem como centralidade os povos ciganos e se deterá a discuti-lo no contexto da educação 

escolar ao longo da pesquisa.  

Considerando essas percepções e a minha participação no curso Direitos Humanos e 

Diversidade, em 2010, vislumbrei a possibilidade de propor ações em formas de oficinas, 

mesas-redondas e palestras, em parceria com outros colegas de trabalho, para que alunos e 

professores do CEEP Felicidade conhecessem a cultura cigana, suas especificidades e as 

potencialidades educativas. Para tanto, fizemos um trabalho colaborativo com os ciganos da 

etnia Calon da família Dourado da Mota e a professora Miriam Geonisse Miranda Guerra7 e 

seus orientandos, os quais discutiam a territorialidade cigana em Jacobina- Bahia. 

E foi exatamente através dessa iniciativa que comecei a ter os primeiros contatos com 

os ciganos da etnia Calon por intermédio de uma das lideranças do grupo, professor e cigano, 

e da professora Miriam Guerra, os quais foram mediadores desse encontro. Pelo grupo de 

ciganos ser bastante reservado, queria saber o que pretendíamos e qual o nosso interesse por 

aquela comunidade. Após alguns encontros, houve a compreensão e o consentimento dos seus 

patriarcas, autorizando a nossa proposta em tentar inserir a cultura cigana nas ações 

pedagógicas do CEEP-Felicidade. Por meio de conversas, entrevistas e observações, 

começamos a reunir alguns registros das memórias da comunidade cigana, historicamente 

ágrafa, tendo como contraponto algumas produções acadêmicas, como fontes para 

potencializar as discussões e debates na escola.  

Numa etapa posterior, a partir de 2013, em parceria com uma colega de trabalho, 

começamos a atuar como orientadoras de projetos que versavam sobre a cultura cigana, na 

perspectiva de incentivar a construção do conhecimento e protagonismo dos estudantes 

através da pesquisa científica, considerando as lacunas e limitações comuns na educação 

básica. Lacunas e limitações pela percepção da pesquisa ainda como reprodução ou cópias de 

textos de diferentes fontes, ausência de profissionais habilitados em Metodologia do Trabalho 

Científico, pouco comprometimento dos professores em assumir a orientação e 

acompanhamento das pesquisas e, por fim, incipiente apoio institucional para socialização dos 

                                                             
7 Estudiosa da cultura cigana em Jacobina e região há quase duas décadas. Atua principalmente nos seguintes 

temas: gênero – identidade, memória e ciganos. 
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resultados em eventos científicos e pouca implicação para transformação do entorno social a 

partir dos objetos de estudo.  

Mesmo diante desse contexto, orientava cinco alunos do CEEP Felicidade, dentre eles, 

um era cigano. Os estudantes acabaram por influenciar outros na prática da pesquisa. Essa 

auxiliou na redução dos falsos estereótipos e uma melhor convivência dos alunos ciganos com 

os não ciganos. Para além dos muros da escola, os discentes começaram a apresentar os 

projetos em diversos eventos científicos na Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará, 

Paraguai, com algumas monções de relevância e premiação. Ressalta-se que, por respeito aos 

mais velhos, o aluno da etnia Calon nunca pôde viajar conosco, pois seus pais não 

autorizavam o traslado aéreo.  

Como o CEEP Felicidade já possuía um trabalho mais significativo, fruto das nossas 

ações colaborativas realizadas desde 2010, pensamos em outro lócus devido à proximidade da 

Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes com a comunidade cigana da etnia Calon, 

localizada no bairro da Catuaba, e por meu papel político como professora pesquisadora, ao 

reconhecer no Mestrado Profissional em Educação e Diversidade (MPED)8 a viabilidade em 

deixar um legado significativo para a comunidade escolar no trato com a diversidade, em 

especial para os Povos Ciganos.  

O Mestrado Profissional em Educação e Diversidade ocupa-se dos processos 

de formação e das práticas de educadores visando a preparação profissional 
para atuarem com as diversidades e singularidades socioeducativas e 

culturais. Concebe a docência como prática social contextualizada 

envolvendo questões políticas, históricas e culturais, enfatizando as práticas 
como elementos basilares dos processos de ensino e de aprendizagem. Volta-

se para as políticas e práticas escolares, atentando para as questões locais em 

conexão com as demandas globais e a episteme contemporânea da formação. 

(PORTAL DO MPED/UNEB -DCH IV) 

A formação do profissional da Educação Básica pode contribuir para um trabalho mais 

significativo sobre a diversidade e, em especial com as especificidades da cultura cigana, bem 

como as representações que os Povos Ciganos fazem da educação escolar articulada às 

representações que os professores apresentam dos ciganos.  A relação com o outro pode 

significar, ao mesmo tempo, o semelhante e o dessemelhante, por um lado, semelhante pelos 

traços humanos ou culturais comuns, dessemelhante pela singularidade individual ou pelas 

diferenças étnicas. Isso porque o outro comporta a estranheza e a similitude. A qualidade do 

                                                             
8 Para maiores informações sobre o Mestrado Profissional em Educação e Diversidade- MPED/UNEB -DCH IV, 

acessar o link < http://www.mped.uneb.br/programa/>. 
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sujeito permite-nos percebê-lo na semelhança e dessemelhança. O fechamento egocêntrico 

torna o outro estranho para nós; a abertura altruísta o torna simpático. O sujeito é por natureza 

fechado e aberto (MORIN, 2012). E se desprezamos esse outro, ele se sente ferido, mutilado, 

machucado. Existe a necessidade do olhar do outro para existirmos humanamente. Assim, não 

podemos provocar a morte do sujeito, compreendendo que a morte não é somente a 

decomposição de um corpo, mas é, ao mesmo tempo, o aniquilamento de um sujeito 

(MORIN, 2012) 

Para além do aniquilamento do outro em nossos espaços de atuação, precisamos 

perceber que a identidade é forjada num processo interativo com outras identidades. Entre o 

medo do “outro” e o empoderamento pela via escolar, há relações complexas dos ciganos com 

a escola. E, como preconizou Sartre (1944), se o inferno são os outros, é preciso conhecer 

para descontruir os falsos estereótipos, pois os Povos Ciganos permeiam o imaginário 

coletivo, ora como sujeitos exóticos, ora como pessoas desprovidas de confiança, respeito e 

valores.  

Considerando essas informações iniciais, percebi que os profissionais da educação 

escolar, caso reconhecessem e percebessem a necessidade do acesso e permanência de 

crianças e jovens ciganos na escola, precisariam conhecer a história, trajetória e as 

especificidades culturais dos mesmos, cujo tripé cultura cigana, formação docente e prática 

pedagógica se coadunado e articulado ao contexto social mais amplo pode auxiliar o professor 

a ressignificar o seu fazer pedagógico. 

Portanto, a presente pesquisa buscou discutir como categorias teóricas os termos: 

cultura (s) cigana (s), formação docente e práticas pedagógicas pautadas nos estudos de 

Moonen (1999, 2012, 2013), Teixeira (1998, 2008, 2009), Casa-Nova (2003, 2005, 2006), 

Moscovici (2015), Delumeau (1995), Rezende (2000), Fontoura (2011, 2015, 2017); Candau 

(1995, 2003, 2005, 2009, 2011, 2013), Veiga (2002), Arroyo (2008), Nóvoa (1992, 1999), 

entre outros.  

O percurso metodológico da proposta de investigação foi um estudo de campo 

ancorado no Paradigma Interpretativo de Abordagem Qualitativa, tendo como pressuposto 

epistemológico a Crítico-Dialética, caracterizando-se como uma pesquisa do Tipo 

Exploratória, pautada nas perspectivas de Lakatos e Marconi (2003) e Köche (1997), porque 

não há casos de pesquisa científica em educação que articule a cultura cigana a um processo 

reflexivo e formativo dos professores e profissionais na Escola Agnaldo Marcelino Gomes, 

tampouco em Jacobina-Bahia e região.  
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Para codificação, interpretação e validação dos dados construídos, elegeram-se os 

instrumentos: observação participante, entrevistas semiestruturadas e diário de campo, 

utilizando como dispositivo interpretativo a Análise de Conteúdo (AC), referendada em 

Bardin (1977). A Análise de Conteúdo deu suporte para tratar os diversos conteúdos/fontes, 

como a análise documental e a oralidade da comunidade cigana. Durante a imersão em 

campo, a análise documental foi utilizada no processo de realização da formação docente, 

através de oficinas formativas9, para reflexão e definição do legado da pesquisa ser deixado 

com e para escola. 

Dessa forma, a construção do enredo de nossa pesquisa dialoga inicialmente com as 

categorias teóricas centrais, percorrendo em seguida o desenho metodológico do percurso, e, 

posteriormente, a interpretação da realidade empírica, construída na dialogicidade com os 

colaboradores, em consonância com o acompanhamento do contexto escolar e das 

experiências exploratórias das oficinas formativas, que culminou com definição do produto ou 

legado.  

O primeiro capítulo, denominado Cultura Cigana: desconstruindo estereótipos a 

partir do conhecimento sobre a historicidade e trajetória dos Povos Ciganos, oportuniza 

conhecer a versão mais coerente para a origem, as denominações exógenas e endógenas aos 

ciganos e o mosaico étnico dos grupos e etnias, bem como foram construídas pelos não 

ciganos as falsas estereotipais sobre os povos ciganos, e ,ainda, o processo de perseguição, 

migração e degredo para o Brasil. Enfatiza-se ,também, algumas especificidades culturais do 

grupo da Etnia Calon de Jacobina, discussão sobre a educação familiar cigana e a educação 

escolar e, por fim, os marcos legais que garantem direitos aos povos ciganos na educação 

brasileira, os quais permanecem engavetados por desconhecimento ou omissão dos gestores 

públicos, pelos profissionais de educação e da própria comunidade cigana.  

O segundo capítulo, intitulado Formação docente e prática pedagógica: algumas 

reflexões, reflete sobre duas categorias teóricas: formação docente e prática pedagógica, 

buscando fomentar discussões a respeito da formação docente como ação constante frente a 

diversidade posta pelos coletivos diversos. Aponta ainda análises sobre a prática pedagógica 

no contexto da diversidade como processo constante de ação, reflexão e transformação. E, por 

fim, algumas considerações de ambas as categorias pensadas na perspectiva da educação 

                                                             
9 O emprego do termo oficinas formativas se deu a partir dos estudos de Candau (1999), que nos brinda com a 

discussão e organização das oficinas pedagógicas em direitos humanos como potencial simétrico de 

aprendizagem entre os envolvidos. Tomamos a base teórica de Candau, mas adaptamos seu pensamento para 

oficinas formativas, porque trabalhamos com Formação Docente a respeito de um coletivo diverso - os Povos 

Ciganos - para profissionais de educação que, implicados pedagógica e politicamente, podem promover uma 

educação para os direitos humanos. 
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intercultural, como um caminho alternativo à educação monocultural ou celebratória. Os dois 

próximos capítulos ficaram mais extensos em função dos dados emergentes significativos da 

empiria. 

O terceiro capítulo, Caravana cigana: percurso metodológico, discorre e aborda sobre 

os pressupostos que conduziram a pesquisa a partir do Paradigma Interpretativo, com 

abordagem qualitativa, tendo a epistemologia Crítica-Dialética como base e a Pesquisa 

Exploratória e os dispositivos da Análise de Conteúdo como referência para a construção dos 

dados e a caracterização do lócus e dos colaboradores. E, por fim, começa a articulação com a 

empiria através da análise documental sobre a diversidade e a cultura cigana na escola com 

base nas fontes escritas e na oralidade, enfatizando as Representações da comunidade cigana 

na educação escolar.  

O quarto capítulo, denominado Explorando os caminhos com a caravana cigana: 

dispositivos para construção dos dados, interpretação e sistematização, apresenta a 

percepção da realidade empírica através dos achados construídos a partir das entrevistas 

semiestruturadas com os profissionais de educação, a observação participante e o diário de 

campo no contexto escolar.  

O quinto capítulo, intitulado As oficinas formativas com profissionais de educação 

sobre cultura (s) cigana (s) como experiência inovadora, traz as discussões sobre os três 

eixos de discussão das oficinas: Cultura e identidade, Diversidade e os Povos Ciganos e suas 

especificidades. Destas oficinas, articuladas aos achados empíricos, emerge outra centralidade 

nesse capítulo, ou seja, o produto, nomeado de Projeto didático-pedagógico - Uma caravana 

de mão dupla: entrelaces formativos entre Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes e 

comunidade cigana da etnia Calon. Traz ainda os resultados e a análise de dados a partir da 

triangulação dos achados - com a teoria e a triangulação metodológica - indicando a 

interpretação e a construção final do diagrama de estudo que apontou para continuidade dos 

processos formativos, agregando a comunidade cigana à escola. 

Nas considerações finais, denominada (In) conclusões, a caravana precisa continuar... 

observa-se que a inserção da cultura cigana nas práticas pedagógicas da escola ainda acontece 

de forma celebratória e pontual. A escola para a comunidade cigana tem uma representação 

personificada nos profissionais de educação e pela proximidade geográfica, bem como há a 

construção do medo dos ciganos em relação à saída do gênero feminino para modalidade 

subsequente numa outra instituição escolar, distante do contexto familiar. Os profissionais de 

educação tiveram no espaço escolar, a partir da convivência com os ciganos, o início de uma 

perspectiva de mudança das falsas estereotipias sobre os mesmos, ratificando ainda a 
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existência de um trabalho celebratório sobre diversidade e cultura cigana e a partir das 

oficinas perceberam a necessidade da junção entre escola e comunidade cigana para não 

apenas garantir acesso, mas a permanência dos ciganos na escola.  

A partir desta pesquisa, espera-se que surjam novas representações acerca dos povos 

ciganos nos espaços escolares, com ações efetivas as quais garantam a representatividade dos 

mesmos nos projetos e currículos escolares e que os próprios ciganos se reconheçam como 

sujeitos, enxergando a educação escolar como espaço para oportunizar empoderamento na 

luta por diretos fundamentais dos povos ciganos na sociedade.  
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1 – BREVE PANORAMA ACERCA DA CULTURA (S) CIGANA (S): 

DESCONSTRUINDO ESTEREÓTIPOS CONSIDERANDO CONHECIMENTO 

SOBRE A HISTORICIDADE E TRAJETÓRIA DOS POVOS CIGANOS 

 

Há muitas teorias que buscam explicar a origem dos Povos Ciganos, no entanto, a 

visão mais aceita afirma que os ciganos surgiram no norte da Índia no século III a.C, na região 

de Punjab, atualmente o Paquistão. “A partir do século XII, os ciganos se dividiram pelo 

mundo em dois ramos: o asiático (ciganos da Palestina) e o europeu (ciganos da Pérsia e da 

Armênia), os quais posteriormente se espalharam por toda Europa” (SIMÕES, 2007, p.16). 

Moonen (2013) salienta, entretanto, que as teorias existentes e as diversas fantasias, mitos e 

lendas são meramente especulativas haja visto a inexistência de comprovação empírica. Ainda 

que os ciganólogos associem as similaridades entre as línguas ciganas e o sânscrito como 

marco para determinar a origem indiana dos mesmos, esta suposta semelhança não comprova 

absolutamente nada, até pelo fato dos Povos Ciganos serem ágrafos. Assim, “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” (FRASER, 1992, p.22).  

Conforme Teixeira (2008), a existência de diversas versões sobre os ciganos ocorre 

porque trata-se de povos historicamente ágrafos, sem, portanto, ter deixado vestígios 

históricos.  O mais relevante, sobretudo, é analisar como os ciganos se organizaram e 

tentaram criar estratégias de sobrevivências em ambientes hostis à sua presença. Nesta 

perspectiva de conhecer para desconstruir estereótipos negativos sobre os Povos Ciganos, é 

salutar entender que o termo cigano10 foi designação externa aos Povos Ciganos, na época, 

não aceita por eles, porém, foi esse termo que os acompanhou e vigora até a 

contemporaneidade. Na compreensão das autoras Vasconcelos e Costa (2015) o termo 

politicamente correto é Roma, que designa todos os ciganos. Quando falamos Povos Romani 

também estamos nos referindo aos Povos Ciganos. O termo Roma ou Rom também aparece 

como uma das etnias ciganas na concepção de outros autores, como Frans Moonen (2013), 

por exemplo. No entanto, os ciganos Calon do Brasil e de Jacobina preferem o uso do termo 

Povos Ciganos ou Ciganos, face algumas especificidades e diferenças étnicas. Mas, neste 

trabalho, faremos uso dos termos Povos Ciganos ou Povos Romani porque servem para os 

                                                             
10 O termo cigano possui variações em diferentes línguas - Cygani, Tsigan, Zigeumer –   derivados da palavra 

grega Atsingani, que significa não toque, intocáveis. Outras variações como Gitano e Gipsy são derivadas das 

palavras Egyptian e Egiptano, que significa egípcio. Passaram a ser amplamente utilizadas na Europa Ocidental 

em razão da crença de que os Povos Romani eram originários do Egito. Como podemos perceber, são 

denominações exógenas aos Povos Romani e não autorreferenciada, tendo, ainda, um forte viés discriminatório. 

Para aprofundamento, ver em: VASCONCELOS; COSTA, 2015.  
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dois principais grupos existentes no Brasil. Os Povos Ciganos se dividem em pelo menos três 

grupos: 

1. Os Rom, ou Roma, que falam a língua romani; são divididos em vários 
subgrupos, com denominações próprias, como os Kalderash, Matchuaia, 

Lovara, Curara; são predominantes nos países balcânicos, mas a partir do 
Século 19 migraram também para outros países europeus e para as 

Américas. 2. Os Sinti, que falam a língua sintó, são mais encontrados na 

Alemanha, Itália e França, onde também são chamados Manouch. 3. Os 
Calon ou Kalé, que falam a língua caló, os “ciganos ibéricos”, que vivem 

principalmente em Portugal e na Espanha, onde são mais conhecidos como 

Gitanos, mas que no decorrer dos tempos se espalharam também por outros 

países da Europa e foram deportados ou migraram inclusive para a América 

do Sul. (MOONEN, 2013, p.12) 

Existem entre as três etnias (Rom, Sinti e Calon) inúmeras diferenças quanto as 

denominações, dialetos, tradições e valores culturais. Mas, não há grupos superiores aos 

outros, ainda que existam percepções por parte de alguns Rom de que eles são os verdadeiros 

ciganos. O que carregam em comum é uma longa história de ódio, perseguição e 

discriminação pelos gadjés11, desde a sua chegada na Europa Ocidental por volta do século 

XV. Inclusive, a própria denominação cigano é extremamente preconceituosa, sendo exógena 

aos Povos Ciganos, atribuída a estes pelos não ciganos europeus por volta do século XV. 

Caracteriza-se como uma denominação com diferentes variações linguísticas, mas derivando 

da palavra grega Atsingani, a qual tem a expressão de “não toque, intocáveis”. Faz uma 

alusão para o afastamento, perseguição e exclusão dos Povos Romani; buscando outra 

denominação, agora endógena, concretizada a partir da União Romani Internacional dos 

Ciganos. Estes passam a se autodeclararem Rom ou Roma cujo significado pode ser associado 

a homem, às populações nômades de origem indiana, pai de família. No entanto, trata-se, 

essencialmente, de uma demarcação política, como Rom ou Roma, em contraponto ao termo 

cigano. É comum no Brasil o uso da palavra ciganos para os distintos grupos étnicos dos 

Povos Romani. 

Na Europa Ocidental, os Povos Ciganos gozaram de certa liberdade durante a invasão 

dos mouros muçulmanos à Península Ibérica, mas em fins do século XV, com a retomada e 

expulsão dos mouros pelos países cristãos, Portugal e Espanha, os ciganos foram duramente 

perseguidos, pois eram vistos como criminosos, perigosos, incapazes de respeitar as leis e aos 

                                                             
11 Gadjés ou Gadjos são as designações que os Povos Ciganos atribuem aos não ciganos. Alguns ciganos da etnia 

Calon, em nosso país, também chamam os não ciganos de brasileiros. 
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costumes europeus. Inclusive, a prática da pilhagem12 feita pelos ciganos, comum em suas 

regiões de origem, na Europa, passa a ser vista como roubo e a partir disso os estereótipos de 

ciganos serem ladrões ganha mais força; outro aspecto que incomodava as autoridades 

europeias era o fato dos ciganos serem nômades, de perambularem pelas cidades sem 

moradias fixas. Dessa forma, especialmente na Espanha, há a tentativa de enquadrar os 

ciganos aos costumes locais, exigindo que eles constituíssem moradia fixa. 

Em Portugal, em fins do século XV, os ciganos que se encontravam no país são 

expulsos, e se intensifica também a proibição da entrada dos mesmos no território português: 

[...]. Em 1538, o rei, “Vendo eu o prejuízo que se segue de virem a meus 
reinos e senhorios ciganos, e neles andarem vagando pelos furtos e outros 

malefícios que cometem e fazem em muito dano dos moradores...”, proíbe a 

entrada de ciganos, devendo os transgressores serem presos, publicamente 
açoitados e depois expulsos. Quem voltar, deve ser novamente açoitado e 

“perderá tudo que tiver e lhe for achado: a metade para quem o acusar, e a 

outra metade para a Misericórdia (uma instituição de “caridade” da Igreja 

Católica) do lugar onde for preso. (MOONEN, 2013, p.39) 

No geral, todas as leis portuguesas fracassaram, porque os ciganos não podiam fugir, 

visto que Portugal só possuía limites terrestres com a Espanha, que também não os aceitava. 

Diante desse cenário, a deportação foi a alternativa restante. Com a reconquista da região 

pelas nações cristãs no período que coincidiu com a Expansão Marítima, os Povos Ciganos 

começam a ser perseguidos e, aproveitando-se, desse contexto histórico, foram deportados 

como degredados perigosos. Eis então, como chegaram ao Brasil Colonial. Antes, porém: 

 

[..] Eram submetidos ao corte de pedaço de uma de suas orelhas, o que 

denunciava, por onde quer que passassem, sua condição miserável de 

“degredados perigosos” e “marginais”.  Vários relatos históricos sinalizam, 
dessa forma, a chegada dos primeiros ciganos no Brasil, aproximadamente 

no ano de 1574, na cidade do Rio de Janeiro. A partir dessa data também se 

inicia o processo de migração dos ciganos para outras regiões do País. Há 

registros de ciganos em Minas Gerais, na Bahia, em Goiás, em estados do 

Nordeste, no Pará e no Rio Grande do Sul [...] (SIMÕES, 2007, p.18) 

                                                             
12 Tomando como referência o punjab, que se constituiu como uma das línguas faladas na Índia, e levando em 

consideração que há indícios da origem dos ciganos no território indiano, pilhagem está associado à luta e não ao 

roubo, na perspectiva dos europeus, quando da chegada dos ciganos nesse território por volta do século XV. E 

apenas a nível de conjecturas, há um estreitamento entre ciganos e indianos também em aspectos religiosos e 

sociais, assim é compreensível que a cosmovisão cigana beba da fonte da cosmovisão a partir do hinduísmo 

monista, em que há a compreensão de que tudo é Deus e assim tudo pertence a toda a humanidade. Talvez essa 

concepção religiosa e social explique que, ao se beneficiar de bens, não se estará cometendo crime, pois estes 

pertenceriam à toda humanidade.  
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Os Povos Ciganos possuem diversas denominações e etnias, por isso não podemos 

tratá-los como um só grupo. Conforme dito anteriormente, há os ciganos Calon, oriundos da 

Península Ibérica, os Rom, provenientes dos países balcânicos, e os Sinti, da Itália, França e 

Alemanha. A Alemanha do século XX promoveu certamente a página mais triste, trágica e 

bárbara da história da humanidade, ou seja, o holocausto com o extermínio de milhões de 

sujeitos que não faziam parte da chamada raça ariana, defendida por Hitler. No entanto, a 

história mais tradicional só dá ênfase ao holocausto judeu13, esquecendo de outras minorias 

como os negros, homossexuais, deficientes físicos e Povos Ciganos. Estima-se que cerca de 

500 mil ciganos tenham sido exterminados nos campos de concentração. 

Gilsenbach cita três fatores que facilitaram a perseguição aos ciganos na 

Alemanha antes e durante a II Guerra Mundial: (1) o já tradicional ódio dos 
alemães e de outros europeus aos ciganos, existente já desde o Século 15; (2) 

os arquivos desde o final do Século 19 existentes sobre ciganos na polícia 

criminal e (3) as teorias de antropólogos, psiquiatras e médicos sobre 
“higiene racial” e “biologia criminal”. O tradicional ódio aos ciganos já foi 

visto anteriormente; os outros dois fatores, e principalmente o último, 

precisam de alguns comentários (MOONEN, 2013, p.51) 

Os Povos Ciganos, nesse contexto, além de serem perseguidos como criminosos natos, 

passam a ser exterminados por questões étnico raciais, pois eram considerados pelo governo 

nazista como membros de raças distintas e perigosas capazes de contaminar a raça ariana. 

Segundo Moonen (2013), estereótipos, preconceitos e discriminações são conceitos que 

estão atrelados a história dos Povos Ciganos, perdurando fortemente na sociedade 

contemporânea. O que tem dificultado bastante a convivência dos Povos Ciganos com os não 

ciganos na sociedade e nas escolas como extensão desta. Os estereótipos caracterizam-se por 

ideias preconcebidas, por um suposto conhecimento, muito mais ligado à ignorância, que 

referenda ideias de que “ciganos são trapaceiros e sujos”, “ciganos não gostam de estudar”, 

“ciganos são violentos”, dentre outras atribuições estereotipadas de forma negativa. Também 

se percebe o preconceito enquanto uma dimensão ligada à aversão que se desponta contra os 

ciganos, geralmente expresso em frases como “tenho medo de ciganos”, “odeio ciganos” ou 

“não confio em ciganas”. E, por sua vez, a discriminação pauta-se numa dimensão mais 

comportamental, quando está associada a proibições, violências ou negação de direitos 

fundamentais à população cigana, especialmente em espaços públicos. 

                                                             
13 Para maiores informações sobre o Holocausto Cigano, consultar Moonen (2013). Disponível em < 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/ciganos/a_pdf/fmo_2013_anticiganismoeuropabrasil.pdf>, p. 50-56. Acesso 

em 24 set. 2017. 
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As representações sociais sobre o que é ser cigano são questionadas e refletidas? Quais 

representações compõem o imaginário dos não ciganos sobre o cigano? Certamente, muitas 

delas elencadas no parágrafo anterior, são referendadas sempre a partir do olhar do não 

cigano. Corroborava para isso o fato da cultura cigana ser historicamente ágrafa. Essas 

representações vêm sendo assimiladas e ratificadas pelos gadjés desde a chegada dos ciganos 

à Europa e na contemporaneidade, no atual contexto, ainda é um desafio romper com 

discursos e narrativas desprovidas de uma análise mais contextualizada sobre as estratégias de 

sobrevivência desses sujeitos nos mais diferentes espaços.  

Moscovici (2003) salienta que os discursos e as práticas sociais são compostos e 

articulados por distintos grupos sociais. Então compreender que tais construções perpassam 

por um processo de consciência histórica para enxergar como as representações foram 

arquitetadas. As representações não são cunhadas por sujeitos únicos tampouco de forma 

isolada, caracterizam-se como “[...] entidades quase tangíveis. Elas circulam, cruzam-se e se 

cristalizam incessantemente através de uma fala, um gesto, um encontro em nosso universo 

cotidiano” (MOSCOVICI, 2003, p. 42). As representações sociais construídas sobre os Povos 

Ciganos na Europa os acompanharam nas deportações e nos processos migratórios para o 

Brasil e, ainda hoje, persiste em maior ou menor intensidade. 

No Brasil, a etnia Calon chega através do processo de deportação dos degredados de 

Portugal no século XVI. Somente dois séculos depois vieram outras etnias. Teixeira (1998) 

afirma que os ciganos Rom chegaram ao Brasil no fim do século XIX durante o processo 

migratório europeu de italianos, alemães, poloneses, russos e gregos. Os ciganos Calon, ao 

desembarcarem em Salvador, passaram a ser perseguidos e proibidos de realizar antigas 

tradições, isso em função da legislação baseada nas ordenações Filipinas de 160314. Tendo em 

vista tal situação, os Povos Ciganos optaram por viver no interior da Bahia, onde 

possivelmente teriam mais liberdade para realizar suas práticas culturais. 

Mesmo situados no século XXI, os ciganos continuam sofrendo preconceitos e 

discriminações, sendo excluídos dos espaços públicos com constante negação de alguns 

direitos como qualquer cidadão brasileiro. Perdura no imaginário coletivo dos não ciganos 

adjetivos pejorativos a respeito dos ciganos. Estes são vistos como ladrões, sujos, trapaceiros, 

trambiqueiros, violentos e avessos à educação escolar. Muito por conta do pensamento 

eurocêntrico, desde o século XV.  

                                                             
14 As Ordenações Filipinas - o mais bem-feito e duradouro código legal português - foram promulgadas em 1603 

por Filipe I, rei de Portugal, e ficaram em vigência até 1830. São formadas por cinco livros, sendo o último deles 

dedicado inteiramente ao direito penal. Disponível 

em:<http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=11152>  Acesso em 25 maio 2016. 
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A Igreja Católica também colaborou para que os não ciganos tivessem uma visão 

extremamente negativa sobre os ciganos, em especial no que se referia à ausência de 

solenidades matrimoniais.  Isso porque: 

Por não cumprirem as solenidades do sacramento matrimonial, na visão da 
Igreja, os ciganos viviam em pecado, como se praticassem concubinato. 

Além de tradicionalmente efetuarem suas próprias cerimônias, talvez os 

ciganos não se casassem na Igreja devido aos altos custos dos trâmites 
burocráticos e do pagamento ao Pároco que realizava o casamento. A 

burocracia da Igreja dificultava, já que os supostos pretendentes deveriam 

levantar documentos, como o de batismo, e apresentar testemunhas. A fim 
de que se garantisse o local de residência, de que não eram já casados, 

atestando-se a idoneidade dos requerentes. Como se pode deduzir, todos 

estes requisitos eram bastante difíceis de serem cumpridos pelos ciganos. 

(TEIXEIRA, 1998, p.46) 

Certamente por se tratar de um povo de cultura ágrafa, de um histórico de nomadismo, 

e de não acesso a documentos legais e do uso dos serviços públicos, o casamento conforme os 

trâmites e burocracia do clero católico seria quase inviável. Desconsiderando essa realidade, a 

igreja passa a vinculá-los a uma vida de extremo pecado.  Mas ainda assim, conforme 

Teixeira (1998), havia eventualmente algumas bênçãos eclesiásticas à união cigana, o que não 

impedia a realização de cerimônias pautadas também nas tradições ciganas. 

Toda a complexidade e especificidades que envolvem a cultura cigana não são 

conhecidas por grande parte dos não ciganos, o que colabora para que se tenha cada vez mais 

visões pejorativas sobre os mesmos e se ratifique com mais ênfase a discriminação e o 

preconceito. A compreensão sobre a historicidade e especificidades culturais sobre os Povos 

Ciganos aponta-se como uma possibilidade de reduzir os estereótipos negativos atrelados aos 

mesmos, porque repensar e construir novas práticas educativas ou pedagógicas não é apenas 

empreendimento pessoal, mas coletivo. Que em consonância com diversos segmentos que 

constroem e gerem a escola, o que não implica na retirada do nosso compromisso enquanto 

educadores e sujeitos políticos que somos. 

 

1.1 - ESPECIFICIDADES CULTURAIS DOS CIGANOS CALON DE JACOBINA-BAHIA 

 

Na Bahia, data de 1718 o envio de várias famílias ciganas, por Dom João V, sob 

recomendações ao vice-rei, conforme nos informa Teixeira: 

 

Eu, Dom João, pela graça de Deus, etc., faço 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 
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ordem de seguir em diversos navios destinados a este porto, e, tendo eu 

proibido, por lei recente, o uso de sua língua habitual, ordeno a V. Mercê 

que cumpra essa lei sobre ameaça de penalidades, não permito que ensinem 
dita língua a seus filhos, de maneira que seu uso desapareça”. (TEIXEIRA, 

2009, p.30) 
 

Ainda assim, mesmo sob ameaça de penalidades na continuidade de suas práticas 

culturais a comunidade cigana galgou crescimento demográfico e econômico em Salvador. “A 

primeira capital colonial brasileira tornou-se também a mais importante cidade para os 

ciganos do Brasil. Consta que em Salvador os ciganos inicialmente foram alojados no bairro 

da Mouraria, e posteriormente também no bairro de Santo Antonio d’além do Carmo” 

(TEIXEIRA, 2008, p.17).  

Sob a alegação dos supostos usos prejudiciais, costumes, como furtos de animas 

escravos, prática da violência e por andarem sempre encorpados (MOONEN, 2011, p.10), e 

pela prática das mulheres ciganas da leitura de mãos (buena dicha), eram vistos como ameaça 

à ordem pública e, portanto, seriam obrigados a se submeterem a ordem pública sob pena de 

degredo em colônias portuguesas na África. O que caracteriza como uma tentativa de 

enfraquecimento e das práticas e tradições culturais, sem sucesso, “pois alguns ciganos teriam 

arrendado terras e passado a viver de lavouras, longe dos portugueses, conseguindo preservar 

sua língua e as mesmas atividades econômicas como a venda e troca de animais”. 

(MACHADO, et al.2012, p.28).  Já no processo higienista do século XX, os ciganos mais 

uma vez são considerados uma afronta aos ideais civilizatórios e de modernidade, sendo 

deslocados para regiões periféricas.  

Os ciganos buscaram viver no interior da Bahia, pois supostamente teriam mais 

liberdade para manter seus princípios e valores culturais. Destaca-se na Bahia os ciganos da 

etnia Calon e, especialmente, em Jacobina, os ciganos da família Dourado da Mota, onde 

passam a viver como sedentários, no início dos anos 2000, no bairro da Catuaba. Antes, 

porém, os ciganos eram nômades, perambulavam e “arranchavam15” por Jacobina e cidades 

da região, como Várzea Nova, Miguel Calmon e Caém, na busca por sua sobrevivência. E, 

nessa fase do nomadismo, os homens ciganos que negociavam com os não ciganos para 

prover o sustento da família e para ter um trânsito mais livre foram praticamente obrigados a 

modificar suas vestimentas tradicionais para adotar a forma de vestir dos gadjés. As mulheres 

ciganas, por sua vez, são as grandes responsáveis pela manutenção dos valores e princípios da 

                                                             
15 Para os ciganos da etnia Calon de Jacobina-Bahia, o termo “arranchar” remonta ao nomadismo e significava 

acampar em algum lugar por tempo determinado, até concretizar negócios, geralmente com troca ou venda de 

animais que garantissem a sobrevivência do grupo. 
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cultura, pois como elas ficavam nas tendas cuidando dos filhos e aguardando o retorno dos 

maridos, conseguiram preservar suas indumentárias, mantendo viva a tradição e transmitindo 

a cultura para as novas gerações. 

 Os ciganos Calon de Jacobina-Bahia são oriundos da Família Dourado, cuja liderança 

do grupo pertencia ao Senhor Salvador Dourado, que, na década de 1980, na região do 

Piemonte da Chapada Diamantina, liderava aproximadamente 200 ciganos, os quais 

transitavam entre as regiões de Irecê e Jacobina (GUERRA, 2006, p.12), vivendo da compra, 

venda e troca de animais. A partir de 1984 se situam na condição de seminômades em Várzea 

Nova, onde ficam até 1991, ano em que o senhor Salvador Dourado faleceu. Nesse contexto, 

o grupo maior se separou em famílias nucleares e migraram para Irecê, Miguel Calmon e 

Utinga. O atual patriarca dos ciganos locais de Jacobina, EC_116, permaneceu em Várzea 

Nova, migrando para Jacobina, na condição de sedentário, em fins dos nos 1990 e início dos 

anos 2000 para o bairro da Catuaba. Atualmente, os ciganos Calon são formados por seis 

famílias, totalizando 120 pessoas, sob as lideranças patriarcais de EC_1 e EC-2. Mais 

recentemente, constituíram a Associação Comunitária dos Ciganos de Jacobina (ACCJ), como 

instituição jurídica para atuar em favor do grupo. 

Percebe-se que há especificidades entre os distintos grupos ciganos, por isso, algumas 

tradições aqui elencadas referem-se aos Ciganos Calon de Jacobina-Bahia, como o casamento, 

por exemplo. O casamento cigano é um dos grandes entraves à continuação, especialmente, 

das meninas na educação escolar. A partir do momento que nasce uma menina cigana, o pai já 

começa a se preocupar com o futuro dela, pois sabe que tem que trabalhar para garantir o 

dote17 e as despesas da festa de casamento. A mãe, por sua vez, é a responsável pelo zelo da 

“pureza” ou virgindade da filha, uma vez que é regra entre os Povos Ciganos que a moça case 

virgem, do contrário, a culpabilidade recai sobre a mãe e esse fato se torna uma vergonha não 

apenas para os pais, mas para todo o grupo cigano.  A jovem é devolvida e, dificilmente, 

conseguirá outro casamento. 

A compreensão que a mulher/mãe cigana tem é de que, a partir da primeira 

menstruação, que coincide com a fase da puberdade e do contato com meninos não ciganos na 

escola – os quais muitas vezes desconhecem tais particularidades -, a menina cigana pode 

                                                             
16 Como as lideranças ciganas participaram da nossa pesquisa na fase da análise documental, assim como os 

profissionais de educação, não utilizamos seus nomes e sim alguns códigos. EC se refere à Etnia Calon. 
17 Na tradição cigana da etnia Calon, o dote seria equivalente a uma herança em vida dada pelo pai da noiva a 

família do noivo, como forma do jovem casal ter subsídios para constituir e manter a família.  O valor do dote 

depende de cada contexto e das condições financeiras da família da noiva. Quando os ciganos da etnia Calon de 

Jacobina eram nômades, o dote poderia ser uma mala de couro, um animal, etc., atualmente, pode ser em 

dinheiro ou imóvel. 
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acabar por ser assediada e colocar sua pureza em risco. Assim, para garantir a continuidade 

dos valores culturais da tradição, as meninas têm que abandonar a escola, principalmente 

quando já estão de casamento marcado.  

Há, inclusive, na II Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial 

(CONAPIR), a proposição 92, que aponta para o desenvolvimento de campanhas com a 

finalidade de incentivar a comunidade cigana a permitir que as meninas ciganas tenham o 

mesmo direito que os meninos ciganos à alfabetização, cultura e educação. De fato, elas saem 

muito jovens da escola e os meninos geralmente têm um percurso formativo maior, pois ainda 

que eles também estejam com casamento arranjado e marcado, têm mais liberdade para 

conviver com alunos e alunas não ciganas. O dado aponta que, na cultura cigana, as mulheres 

também vivenciam relações de gênero assimétrica. Portanto, mesmo como marca cultural, a 

luta das mulheres em distintas culturas é semelhante, uma vez que ao homem são dadas mais 

condições de liberdade, ação e estudo. Inclusive, na cultura cigana, isso ratifica os pontos 

comuns quanto às assimetrias de gênero e desigualdades femininas, como marca em distintas 

culturas. Tanto que a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da República 

(SEPPIR) traz como debate na II Conferência, com a proposição 92 a favor da luta feminina 

na cultura cigana. 

Ressalta-se que o discurso de gênero está apenas tangenciado nos estudos ciganos, em 

fase inicial de desenvolvimento, face à complexidade e dificuldade envolta no tema para os 

povos ciganos que enxergam a centralidade feminina como continuidade cultural dos grupos e 

etnias, mas também de como predomina relações de poder entre os subalternos. O que começa 

a se desenhar, conforme nos aponta Bonomo18 (2009) que “o processo de construção da 

identidade de gênero se inicia já nas experiências infantis, que buscam reforçar os papéis a 

serem vividos no mundo adulto, sendo as diferenças absorvidas desde a tenra idade”. Nesse 

sentido, enquanto coletivo diverso e minoria étnica, os homens ciganos exercem uma espécie 

de hegemonia na subalternidade frente ao gênero feminino.  Estabelece-se a concepção de 

gênero pautada no patriarcalismo e, portanto, que possibilita gerar discriminação dentro de 

uma comunidade já discriminada pela sociedade majoritária.  

                                                             
18 O artigo Identidade, representação social e ciganidade: gênero e etnia entre ciganos calons no Espírito Santo, 

de Mariana Bonomo, et. al. (2009) pode oportunizar uma apropriação inicial sobre as questões de gênero na 

cultura cigana, com um olhar sobre o gênero feminino Calon no Espírito Santo. Para maiores informações, ver 

texto disponível em 

<http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/183.%20identidade,%20representa%

C7%C3o%20social%20e%20ciganidade.pdf> . Acesso em: 25 maio 2016. 

. 

 
 

http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/183.%20identidade,%20representa%C7%C3o%20social%20e%20ciganidade.pdf
http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/183.%20identidade,%20representa%C7%C3o%20social%20e%20ciganidade.pdf
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E como somos a escola, é provável que nos apropriando de tais particularidades 

culturais ciganas, com o exercício da escuta sensível dos anseios da comunidade cigana, 

demonstremos o compromisso em contribuirmos para o exercício do respeito, alteridade e a 

valorização das práticas culturais ciganas, quiçá auxiliando os pais ciganos a repensarem a 

retirada de seus filhos - especialmente das meninas - da educação escolar, realizando debates 

através das rodas de conversa para possibilitar reflexões respeito das possíveis desigualdades 

de gênero na cultura cigana, do valor das mulheres e seus direitos, sobretudo minimizando 

interferências nos constructos culturais dos ciganos como povos tradicionais. 

Para os povos ciganos, o casamento simboliza a transição para a fase da vida adulta, 

sendo um evento social de grande relevância para a dinâmica social do grupo, pois se constrói 

redes de sociabilidades, essencialmente, intraétnicas, para acordar novos casamentos e assim 

fortalecer a existência da etnicidade cigana. Além da continuidade da etnia, possibilita 

também a preservação da própria língua (chibi/romani). Portanto, não significa apenas um 

enlace do casal, mas também a união das famílias. Em linhas gerais, o sexo é compreendido 

como sinônimo de procriação e da jovem cigana se exige a castidade. Na noite de núpcias, as 

famílias dos noivos ficam na expectativa para a prova da virgindade, esperando ser mostrado 

o sangue num lençol branco. Quando isso ocorre, principalmente o pai da noiva, é visto como 

um homem de palavra e honrado frente aos demais ciganos.   

Com o início da vida conjugal, os homens ciganos realizam atividades econômicas 

para manter a família, podendo na região de Jacobina atuar com empréstimos a juros 

(agiotagem), compra e venda de carros, gado e terras. Para isso, os ciganos são ensinados 

desde pequenos, observando o exemplo e atuação do pai nos negócios. Se por um lado, há o 

exercício de uma hegemonia masculina frente ao gênero feminino, este tendo um papel de 

subalternidade num contexto essencialmente patriarcal, uma vez que “a relação de gênero é um 

aspecto fundamental à organização do tecido social cigano, sendo os papéis sociais dentro do 

grupo sistematicamente organizados a partir dela” (BONOMO et. al. 2009, p.1), por outro lado, 

como guardiã dos símbolos culturais, a mulher cigana ensina aos filhos os diferentes valores 

desta cultura, tais como: o respeito aos mais velhos, obediência, a preservação da virgindade e 

a manutenção da língua através de diálogos realizados no dia-a-dia. Assim, ela traz um 

protagonismo fundante para a cultura, que, com um olhar mais generalista e avesso à 

alteridade, não seremos capazes de perceber. 

Outro aspecto conservado pelas ciganas refere-se aos trajes, pois as mesmas usam 

vestes tradicionalmente perceptíveis em qualquer espaço social. A luxuosidade dos vestidos e 

adereços depende das condições financeiras das famílias. Os decotes são permitidos, porém, 
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as pernas não podem ficar expostas, pois simbolizam sensualidade. O cabelo da mulher cigana 

é sempre comprido, vez que é visto como uma representação da sensualidade feminina. Os 

seios, por sua vez, não possuem o mesmo caráter de fascínio masculino presente no mundo 

não cigano, pois o foco primeiro na cultura cigana é para amamentação.  Mas, tais práticas 

simbólicas associadas à mulher cigana, possui outras representações para o mundo gadjé, em 

função das falsas estereotipias amplamente divulgadas através das obras literárias do século 

XIX: 

  

Homens tidos como trapaceiros e arruaceiros e mulheres vistas como 

feiticeiras sedutoras: eis a imagem que se tem dos ciganos em obras 

literárias do século XIX. Porém, é perceptível que em muitas obras tais 
povos apresentam-se como: heróis, românticos, plebeus e sonhadores ou 

mesmo como ladrões, assassinos frios ou bandidos, sem falar nos 

estereótipos aplicados as mulheres ciganas tidas como feiticeiras e/ou 

prostitutas sensuais e sedutoras, capazes de desnortear os homens para 
destruir-lhes o patrimônio. Grande parte destas construções imagéticas 

advém de obras literárias como Carmem, de Prosper Merimée, Notre Dame 

de Paris, de Victor Hugo e especialmente Romancero Gitano, de Federico 
Garcia Lorca. (NERY; NASCIMENTO, 2014, p.917, grifos nosso) 

 

 

A disseminação de falsas estereotipias é legitimada pelo saber literário, que 

personifica o gênero feminino cigano como ladra, feiticeira e sedutora.  Carmem, como a 

cigana traiçoeira e de feminilidade fatal, de Merimée; a dançarina cigana Esmeralda, numa 

história de tragédia com o corcunda Quasímodo, de Victor Hugo, e a cultura cigana 

apresentada de forma metafórica e mítica no contexto da Guerra Civil Espanhola, por Garcia 

Lorca. A exceção deste, de origem cigana, os demais atuaram sempre com o olhar não cigano 

da sociedade majoritária, para se sobrepor a grupos minoritários, como os ciganos.  

Por fim e de forma fundante, a família, para os Povos Ciganos, é o elemento essencial 

que governa a vida de todos os seus membros, no que diz respeito à educação das novas 

gerações, o contato com os gadjés, a preservação de seus valores e tradições e a resolução 

interna de conflitos dentro da comunidade. Importante ressaltar que os Povos Ciganos 

resolvem, entre si, os possíveis conflitos ou problemas que dizem respeito a toda a 

comunidade, considerando sempre os direcionamentos e conselhos de suas lideranças, 

geralmente os mais velhos. Em casos de problemas mais específicos de uma determinada 

família, ela tem autonomia para resolver; porém, pode também ser aconselhada pelo patriarca 

local.  
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Diferentemente dos não ciganos, os Povos Ciganos não conseguem viver longe da 

família, a proximidade física é essencial. As conversas nas portas das casas para ouvir os 

conselhos, os “causos” engraçados, as alegrias, as fofocas e as novidades. Há brigas e 

conflitos, porém, isso não impede que continuem unidos. E mesmo casados, eles não perdem 

o contato e os laços familiares. 

 

1.2 - EDUCAÇÃO FAMILIAR E EDUCAÇÃO ESCOLAR 

Para a tradição cigana, a educação familiar é fundamental no processo de preservação 

e manutenção dos valores culturais. Pautada na oralidade, por se tratar de uma cultura ágrafa 

e, consequentemente, da inexistência dos vestígios históricos escritos, os mais velhos são 

vistos como sujeitos essenciais para os ensinamentos familiares aos mais jovens sobre os 

dialetos, regras de conduta, atribuições dos meninos e meninas, namoro, casamento, dote, 

virgindade, iniciação ao trabalho, dentre outros aspectos. Assim, a educação escolar passa a 

ter um papel secundário para os Povos Ciganos. 

[...]. As famílias ciganas que não se interessam pela escola, estas fazem-no, 
por um lado, por ainda não lhe ter encontrado significado e interesse dentro 

do seu sistema de valores e modos de vida, dado existir uma gradação 

valorativa do conjunto de atividades que desenvolvem, expressa numa 
hierarquia na qual a escola aparece frequentemente de forma residual, nos 

níveis mais baixos dessa hierarquização. (CASA-NOVA, 2003, p.261). 

Isso não significa que os Povos Ciganos, especialmente crianças e jovens não gostem 

da escola ou não a considerem relevante. Ocorre que a escola não se mostra como espaço 

significativo a ponto de garantir uma frequência duradoura e não efêmera dos estudantes 

ciganos. 

De fato, do ponto de vista da socialização e educação familiar, as crianças 

desenvolvem-se num ambiente familiar e comunitário pouco sensível 

(embora não hostil) à escola, onde esta aparece com uma importância 

relativamente marginal face às restantes atividades do cotidiano [...]. Ou 
seja, o seu habitus primário é ainda maioritariamente estruturado num 

entorno familiar propiciador de determinados comportamentos e atitudes em 

relação à escola, uma vez que esta aparece frequentemente como estranha 
dentro do seu universo familiar, traduzindo-se num certo desconforto ao 

nível da frequência escolar. (CASA-NOVA, 2006, p.166-167) 

Os professores não possuem competências pedagógicas para ensinar crianças ciganas 

(CASA-NOVA, 2006). Estas não se enxergam dentro de um espaço escolar que silencia, 

negligencia ou mesmo até ratifica falsos estereótipos. Seus valores culturais, tradições e 
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demais especificidades não são consideradas; as suas necessidades cotidianas não são 

trabalhadas no âmbito escolar.  Obviamente, não se trata de uma escola que transforme a 

educação escolar numa espécie de gueto dos Povos Ciganos, mas que tenha a dimensão da 

valorização da pluralidade cultural com suas especificidades, sem perder de vista a 

necessidade de também oportunizar acesso aos conhecimentos mais amplos e globais. Torna-

se necessário: 

Compreender as razões dos baixos níveis de escolaridade e do afastamento 

da escola destas comunidades passa pelo conhecimento da etnicidade cigana, 

dos processos de socialização e educação familiares, das suas formas, 
expectativas e perspectivas de vida, onde as relações familiares e redes de 

sociabilidade intraétnica, a relação com o mercado de trabalho e a forma 

como se processa a inserção dos/as jovens ciganos/as na vida ativa, 
desempenham um papel fundamental.  (CASA-NOVA, 2005, p.160-161) 

 

É importante que a organização curricular, os projetos políticos pedagógicos e toda a 

estrutura dos conteúdos curriculares consigam conter o distanciamento ou a pouca frequência 

das crianças e jovens ciganos à escola, com intuito de que a educação escolar possa significar 

uma estratégia para oportunizar empoderamento dos ciganos na busca por seus direitos 

fundamentais, bem como na luta contra o preconceito e a discriminação. Em sua atual 

configuração, as crianças e jovens ciganos não se enxergam como parte integrante da escola, 

perdurando um mal-estar nesse espaço, que nos convida a uma coletiva e necessária discussão 

no cotidiano da escola, de modo que as diferenças não se transformem em desigualdades. 

1.3 - MARCOS LEGAIS PARA PROTEÇÃO DOS POVOS CIGANOS NO BRASIL: 

ABISMO ENTRE TEORIA E PRÁTICA  

 

 Povos Ciganos referem-se a grupos distintos com suas particularidades, construídas 

em contextos espaço-temporais diferentes, com identidades plurais, cujos povos conseguiram 

construir estratégias de sobrevivência e adaptação em contextos extremamente hostis e 

adversos. Mas, os fatores que os atingiram historicamente e atingem na contemporaneidade 

todas as etnias ciganas, sem variações ou mensurações, foram e tem sido o racismo, o 

preconceito, a discriminação e os falsos estereótipos. Então, “quando se consideram as 

vicissitudes que eles encontraram porque a história a ser relatada agora será antes de tudo uma 

história daquilo que foi feito por outros para destruir a sua diversidade deve-se concluir que a 

sua principal façanha foi a de ter sobrevivido”. (FRASER 1992 apud TEIXEIRA, 2008, p.76). 

Eis, o grande mérito dos Povos Ciganos: sobrevivência. 
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Diante deste cenário, há uma enorme dívida histórico-social, cultural e política em 

relação aos Povos Ciganos em diversas nações, no Brasil, inclusive. Começar a propor 

políticas públicas para a garantia de direitos básicos essenciais aos Povos Ciganos é indício 

favorável numa tentativa de transformá-los em sujeitos de direitos. Assim, busca-se apontar 

os principais marcos legais existentes na intenção de se construir políticas públicas para as 

comunidades ciganas no Brasil, no entanto, a existência apenas da legislação, não garante a 

sua efetivação.  

Os marcos legais compreendem toda e qualquer legislação que rege um 
determinado tema, seja ele na área política, econômica, educacional, cultural 

etc. Pode ser consolidado na forma de leis municipais, estaduais e federais, 

decretos, portarias, instrução normativa, medidas provisórias, etc. 

(VASCONCELOS; COSTA, 2015, p.27) 

Percebe-se que a Constituição de 1988 contempla os Povos Ciganos ao tratar das 

minorias étnicas, mas não há referência nominal às etnias ciganas, apenas as indígenas e afro-

brasileiras. Em legislações anteriores à atual, eles sempre foram ignorados. 

 “Art.3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; IV – promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação”. 

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à   igualdade, à segurança e à 

propriedade. XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e 

imprescritível, sujeito a pena de reclusão, nos termos da lei.  

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 

XV – É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo 

qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com 

seus bens.  

 “Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais 

e acesso às fontes da cultura nacional, apoiará e incentivará a valorização e a 

difusão das manifestações culturais. 1º - O Estado protegerá as 

manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de 

outros grupos participantes do processo civilizatório brasileiro.  

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de expressão; II 

– os modos de criar, fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e 

tecnológicas. 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o 

conhecimento de bens e valores culturais 



39 
 

 

Teoricamente, portanto, os Povos Ciganos estão representados na Constituição de 

1988 como minorias étnicas, ainda que não exista textualmente referência efetiva à cultura 

cigana, por se entender que os ciganos também fazem parte do processo de formação histórica 

e cultural do Brasil. Mas, na prática, seus direitos, via de regra, são negados.  

Outro aspecto relevante da constituição está no Art. 242 quando há a indicação de que 

“o ensino de História do Brasil deve levar em consideração aspectos das diferentes etnias na 

formação do povo brasileiro”, mas é salutar ressaltar que foram necessárias a criação das leis 

10.639/2003 e 11.645/2008 para que as escolas públicas e privadas tivessem a obrigatoriedade 

da inserção das culturas afro-brasileiras e indígenas, mas para as etnias ciganas não há 

nenhum respaldo legal mais claro.  

Moonen (2012) destaca que na 1ª Conferência Nacional de Direitos Humanos de 1996 

apresentou-se o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), mas que esta não faz 

referência aos Povos Ciganos. Somente em 2000, na quinta edição da referida conferência, 

houve a participação de um membro dos Povos Ciganos, o qual participou do Grupo de 

Trabalho 2, que versava sobre “Preconceito, discriminação e exclusão” ajudando a construir 

algumas proposições, no caso a proposta 6 do GT 2: 

É necessária a participação ativa do governo para informar a população 
sobre a particularidade cultural dos ciganos, para combater as imagens 

anticiganas e para facilitar que os portadores dessa cultura possam ter acesso 

à documentação que certifica sua cidadania”. Moções das minorias étnicas 
Rom, Sinti e Calon (ciganos): - Os presentes na 5ª Conferência Nacional dos 

Direitos Humanos entendem que a inclusão dos Rom, Sinti e Calon – os 

assim chamados ciganos – como minorias étnicas seja oficialmente 

reconhecida no Programa Nacional de Direitos Humanos. - Elaboração de 
uma legislação específica para a promoção da defesa dos direitos e interesses 

das minorias Rom, Sinti e Calon e aplicação imediata, por analogia, dos 

preceitos de promoção e proteção aos índios e comunidades remanescentes 
de quilombos, no que couber educação, saúde, etc. Como conteúdo mínimo 

deverão ser assegurados, para os Rom, Sinti e Calon itinerantes, o direito de 

ir e vir, e de montar suas barracas e estacionar seus trailers em 
acampamentos com a devida infraestrutura (água, energia elétrica, sanitários, 

coleta de lixo, etc.) indicados para este fim em todas as cidades com mais de 

50.000 habitantes. Cada acampamento deverá poder abrigar no mínimo dez 

barracas ou trailers. - As barracas e trailers das minorias Rom, Sinti e Calon 
devem ser consideradas suas casas e como tais asilos invioláveis. - Os 

cartórios de registro civil devem ser proibidos de recusar registros de 

nascimentos e   óbitos de Rom, Sinti e Calon itinerantes. - As empresas 
estatais devem dar apoio a projetos culturais ciganos, de acordo com a Lei 

Rouanet. Brasília, 26 de maio de 2000. (MOONEN, 2012, p. 18) 

O 2º PNDH, que aconteceu em 2002, torna sem efeito o programa de 1996, e somente 

6 propostas, entre o total de 518, referem-se aos Povos Ciganos. 
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250. Promover e proteger os direitos humanos e liberdades fundamentais dos 

ciganos. 251. Apoiar a realização de estudos e pesquisas sobre a história, 

cultura e tradições da comunidade cigana. 252. Apoiar projetos educativos 
que levem em consideração as necessidades especiais das crianças e 

adolescentes ciganos, bem como estimular a revisão de documentos, 

dicionários e livros escolares que contenham estereótipos depreciativos com 

respeito aos ciganos. 253. Apoiar a realização de estudos para a criação de 
cooperativas de trabalho para ciganos. 254. Estimular e apoiar as 

municipalidades das quais se identifica a presença de comunidades ciganas 

com vistas ao estabelecimento de áreas de acampamento dotadas de 
infraestrutura e condições necessárias. 255. Sensibilizar as comunidades 

ciganas para a necessidade de realizar o registro de nascimento dos filhos, 

assim como apoiar medidas destinadas a garantir o direito ao registro de 

nascimento gratuito para as crianças ciganas. (MOONEN, 2012, p.19). 

A partir de 2003, o governo Lula manteve a conferência, planejada pela administração 

anterior, porém ela deixa de ser anual e, além disso, passa para a responsabilidade do poder 

executivo federal através da SEPPIR. Já em 2009, com a divulgação do III Plano Nacional de 

Direitos Humanos, houve apenas a reprodução das antigas propostas sobre os ciganos feitas 

em 2002.   

Na concepção de Moonen (2012), a criação da SEPPIR, com intuito de promover a 

igualdade e proteção dos direitos de indivíduos e grupos raciais e étnicos afetados pela 

discriminação e demais formas de intolerância, com ênfase na população negra, iria 

determinar um tratamento desigual em relação a outros grupos étnicos, entre eles, os ciganos. 

Por um lado, discorda-se da visão de Frans Moonen19 porque entende-se a inserção dos Povos 

Ciganos dentro da referida secretaria torna-se algo relevante, principalmente ao analisar a 

longa história de invisibilidade desses povos, visto que sequer eram contemplados nas 

legislações; por outro lado, é visível a pulverização das diferenças ao inseri-las na SEPPIR, 

cuja implementação é de responsabilidade da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC) a qual agrega todas as diversidades, 

mas não as potencializa.  

Em junho de 2009 são lançadas pela SEPPIR as Resoluções da II Conferência 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CONAPIR), sendo aprovadas resoluções que 

inserem os Povos Romani nas áreas de controle social, cultura e educação, propondo também, 

                                                             
19 É pertinente ressaltar a importância de Frans Moonen como grande expoente dos estudos ciganos no Brasil e 

da sua preocupação em trazer à tona questionáveis representatividades cigana (s) em organismos legais. 

Primeiro, pelo próprio mosaico étnico dos povos ciganos, em que muitas vezes um representante de determinada 

etnia não dialoga ou comunga das mesmas ideias com outros grupos e etnias; segundo, porque muitos ativistas 

ciganos nem sempre possuem reconhecimento das comunidades ciganas.  Ainda assim, a presença de líderes 

ciganos com apoio de ativistas ciganos, em espaços como a SEPPIR e SECADI – em geral, utilizando-se do 

caminho já aberto pelo Movimento Negro no transcurso de décadas – simboliza a demarcação da presença 

cigana nesses espaços de poder para o combate ao racismo secular, uma vez que o estado brasileiro por 500 anos 

atuou com o racismo explícito contra os povos ciganos. 
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algumas resoluções mais específicas, a exemplo da formação docente e do suporte de 

materiais pedagógicos para o trabalho docente. 

Formar os professores do ensino fundamental e médio para prevenir 
discriminações e garantir a educação escolar diferenciada às crianças 

ciganas, respeitando suas crenças costumes e tradições. (II CONAPIR, 2009, 
Resolução 95). Promover campanhas educativas e elaborar material didático 

relacionado à etnia cigana, para divulgação em escolas públicas municipais e 

estaduais. Eliminar dos materiais didáticos expressões que apresentem a 

etnia cigana de maneira difamatória. (II CONAPIR, 2009, Resolução 97) 

Pontua-se estes dois aspectos porque são fundamentais para a pesquisa, tendo em vista 

que existem resoluções oficiais desde 2009, as quais indicam como imperativo a formação 

docente sobre os Povos Ciganos e suas singularidades, objetivando a prevenção do 

preconceito e uma educação escolar diferenciada, que atenda e respeite as demandas das 

crianças ciganas. No entanto, nunca se concretizou, ao menos nessa região, processos de 

formação docente por qualquer inciativa do poder público. E destaca-se que não se trata de 

prevenir os preconceitos nos espaços escolares e, sim, intervir para amenizar os falsos 

estereótipos. 

Articulada a formação docente, está a urgência também em se discutir e produzir 

colaborativamente estratégias e ações nos espaços escolares que ressignifiquem a prática 

pedagógica dos professores referente aos ciganos, quiçá documentos referenciais que 

subsidiem o trabalho do professor e possam ser uma fonte de consulta com criticidade. E, este 

talvez, seja o ‘calcanhar de Aquiles’, pois dependendo de quem produza os preconceitos e 

discriminações em relação às crianças ciganas podem ser referendadas. Há que ser algo 

colaborativo, com a participação efetiva dos Povos Ciganos, educadores, pesquisadores mais 

vinculados a uma perspectiva democrática, inclusiva, e de valorização das identidades ciganas 

e suas especificidades. 

Em consonância com as supracitadas resoluções, o objetivo central desta pesquisa foi 

contribuir para o processo de formação/ação da comunidade escolar da Escola Municipal 

Agnaldo Marcelino Gomes para subsidiar as ações educativas, intencionando-se colaborar 

para a desconstrução gradual do preconceito, racismo, discriminação e dos falsos estereótipos 

sobre os Povos Ciganos, com ênfase em oportunizar o empoderamento para estes sujeitos de 

direitos. 

Por sua vez, nas resoluções da III CONAPIR de 2013: 

Foram aprovadas resoluções que incluem nomeadamente os Povos Romani 
nas áreas de educação, saúde, ações afirmativas, pesquisa e geração de 
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conhecimento, participação social, capacitação para apresentação de projeto, 

formação profissional, acesso ao crédito, acesso à terra, coleta de dados e 

informações e mídia.  (VASCONCELOS; COSTA, 2015, p. 30) 

E outra importante e significativa conquista para os ciganos Calon, Sinti e Rom, no 

Brasil, foi o Decreto presidencial, publicado em 26 de maio de 2006, que instituiu o Dia 24 de 

maio como Dia Nacional do Cigano. Para tanto, segundo o decreto, compete às Secretarias 

Especiais de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos da 

Presidência da República apoiar as medidas a serem adotadas para comemoração do Dia 

Nacional do Cigano.  A relevância deste marco legal pode significar o pontapé inicial para 

começar a construir verdadeiramente políticas públicas, pois diante da negação histórica dos 

direitos ciganos no Brasil não há muito o que se comemorar. 

A escolha do dia 24 para comemoração do Dia Nacional dos Cigano é uma referência 

a Santa Sara Kali20, protetora ou padroeira dos Povos Ciganos, cuja devoção acontece também 

nesta data. A partir deste decreto presidencial, algumas cidades brasileiras começaram a 

decretar a data como feriado municipal. Jacobina-BA, cidade da pesquisa, através Lei. 1241 

de 28 de abril de 2014 instituiu o Dia Municipal do Cigano, a ser comemorado na mesma data 

nacional. Aqui, no entanto, essa conquista ocorreu como desdobramento de lideranças ciganas 

locais. Conquista essa da qual fez parte a pesquisadora, estudantes e o poder público 

municipal (legislativo e executivo), ao reconhecer a relevância da Etnia Calon na 

representatividade cultural da cidade. 

Como desdobramento desta lei, a partir de 2015, a Secretaria Municipal de Educação 

de Jacobina encaminhou ofícios às escolas da rede pública do munícipio, sugerindo realização 

de atividades pedagógicas sobre os Povos Ciganos nestas datas nos espaços escolares. No 

entanto, em algumas escolas onde a sugestão foi acatada o desconhecimento sobre a 

historicidade e singularidades sobre os Povos Ciganos, fizeram com que alguns gestores, para 

cumprir a indicação da secretaria, entrassem em contato com representantes dos ciganos para 

palestra ou atividades pontuais. Isso demonstra a urgência em se construir um processo de 

formação docente continuada para profissionais de educação, além de se pensar em 

documentos referencias para subsidiar as práticas pedagógicas dos professores nas unidades 

de ensino.  

                                                             
20 Santa Sara Kali foi uma invenção dos líderes Rom e, portanto, não tem representatividade frente a outras 

etnias católicas no Brasil. Os ciganos Calon em Jacobina, por exemplo, são evangélicos. Apesar de ter sido 

canonizada em 1712 pelo Papa Clemente XI, é importante ressaltar que Santa Sara é duplamente ignorada pela 

Igreja Católica: por ser negra e cigana. Cabe registrar que as religiões dos Povos Ciganos são distintas, a 

depender dos contextos espaços-temporais que experenciaram.  
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Retomando a esfera nacional, através do Decreto 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, 

institui-se a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, sendo de competência da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT), criada através do Decreto de 13 de julho de 

2006, coordenar a implementação da Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e 

usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 

transmitidos pela tradição.  Importante, porque demarca uma rede se solidariedade entre as 

comunidades tradicionais para demandas e problemas que podem ser comuns, ainda que 

existam certas particularidades.  

Ressalta-se, como significativa, as diretrizes para que as populações em situação de 

itinerância, como os Povos Ciganos nômades (crianças, adolescentes, jovens, adultos e 

idosos), tenham acesso à educação escolar, através da Resolução do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) nº 03, de 16 de maio de 2012. E para 

acompanhar a implementação da resolução supracitada foi instituído o Grupo de Trabalho –

GT Ciganos através da Portaria nº 10, de 28 de fevereiro de 2014, da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). 

Já em 2009, no entanto, a II Resolução da CONAPIR propunha iniciar o projeto 

Cartão Educação, com o objetivo de que crianças e adolescentes ciganas consigam ser 

matriculados em, no máximo, 24 horas em quaisquer escolas das redes públicas estaduais e 

municipais, assim que suas famílias migrassem para uma nova cidade. Certamente, a 

efetivação dessa resolução é bastante expressiva para os Povos Ciganos ainda nômades, que 

muitas vezes não conseguem fazer seus filhos adentrarem o espaço da educação escolar. Em 

épocas mais remotas, pela ausência de documentos básicos de identificação, a burocracia que 

perpassava o sistema educacional era grande entrave para o acesso dos Povos Ciganos à 

educação escolar. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) (2014-2024) ressalta na estratégia 7 da meta 26 

o seguinte: 

consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de 
populações itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas, 

respeitando a articulação entre os ambientes escolares e comunitários e 

garantindo: o desenvolvimento sustentável e preservação da identidade 
cultural; a participação da comunidade na definição do modelo de 

organização pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as práticas 
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socioculturais e as formas particulares de organização do tempo; a oferta 

bilíngue na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, em 

língua materna das comunidades indígenas e em língua portuguesa; a 
reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a 

formação inicial e continuada de profissionais da educação; e o 

atendimento em educação especial. (PNE, Lei nº13.005/2014. p.65, grifo 

nosso). 
 

Não há menção explícita aos Povos Romani, porém, ao sinalizar populações 

itinerantes, os ciganos estariam contemplados. Destaca-se também nesta estratégia a 

sinalização da formação inicial e continuada.  E, de fato, não há como garantir a valorização 

das especificidades dos Povos Ciganos no âmbito de educação escolar sem um processo de 

formação continuada  

Em conformidade com as diretrizes do PNE, o Município de Jacobina construiu o seu 

Plano Municipal de Educação (PME), por meio da Lei Nº 018, de 23 de julho de 2015. Vale 

ressaltar o atropelo da discussão sobre as metas e estratégias para os próximos 10 anos e 

acalorados debates gerados, em especial as discussões da identidade de gênero, colocando no 

embate setores religiosos conservadores, Universidade do Estado da Bahia, educadores, edis e 

demais setores sociais, resultando, ao término das sessões, na exclusão da palavra gênero do 

PME-Jacobina, deixando apenas a questão da diversidade: “promoção dos princípios de 

respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental” (Artº 2, I - 

PME, p. 1). A cultura cigana aparece no Art. 8º, parágrafo 1 do inciso II: “Consideram as 

necessidades específicas da população do campo e das comunidades quilombolas e a cultura 

cigana, assegurando a equidade educacional e a diversidade cultural” (PME, Lei Nº 

018/2015, p.4, grifo nosso).  

Ante o exposto, os vários marcos legais construídos para proteção e promoção de 

direitos para os Povos Ciganos podem ser uma tentativa de reparação histórica. Mas, as 

legislações que os contemplam, implícita ou explicitamente, ainda que não os potencializem 

porque em muitos marcos legais os Povos Romani aparecem agregados às outras 

diversidades, são simplesmente documentos mortos, engavetados. Torna-se necessário que as 

próprias comunidades ciganas, educadores das escolas formais, e as organizações e grupos 

representativos destes povos se apropriem de todos os marcos legais para poder pressionar os 

poderes públicos na concretização dos mesmos. Sem, entretanto, deixar de intervir nos 

espaços de atuação, fazendo a diferença na vida de crianças e jovens ciganas, com uma 

educação mais significativa. 

Sabe-se, no entanto, que a busca por políticas públicas para os grupos historicamente 

alijados do processo histórico-cultural e político do Brasil perpassa por uma política de 
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estado. Assim, o golpe na democracia brasileira e à ascensão ao poder de setores 

conservadores na contemporaneidade pode significar o desmonte de políticas públicas 

arduamente conquistadas e coloca em xeque a concretização de direitos para grupos étnicos, 

como os Povos Ciganos. 

A breve historicidade sobre os Povos Ciganos e os marcos legais para educação desses 

coletivos diversos, perpassando por algumas especificidades dos ciganos Calon de Jacobina, 

nos apontam para a necessidade como docentes e pesquisadores pensarmos uma educação que 

pode contribuir para o reconhecimento da representatividade cigana no contexto escolar, em 

que processos formativos de profissionais de educação, se articulados aos atos pedagógico e 

político, podem ressignificar práticas pedagógicas e potencializar as diferenças na educação 

escolar, como das crianças e jovens ciganos.  
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2 - FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICA PEDAGÓGICA: ALGUMAS REFLEXÕES 

 

O mundo contemporâneo tem apontado para recrudescimento de forças políticas 

conservadoras e radicais que dialogam com e para a manutenção de privilégios de setores 

dominantes e a consequente retirada de direitos historicamente conquistados pelas minorias 

étnicas/sociais. Considerando o contexto norte-americano e europeu, as ondas migratórias tem 

sido o exemplo da retomada de políticas de estado para combater e expurgar qualquer 

tentativa de aproximação que possa ameaçar as nações europeias e norte-americana. No 

Brasil, esse mesmo recrudescimento aconteceu e as forças conservadoras têm se voltado 

contra os trabalhadores, os movimentos sociais, grupos étnico-raciais, as minorias sexuais, 

dentre tantos “outros”, para retirada de direitos e o favorecimento do capital financeiro e da 

elite brasileira.  

Nota-se que nunca foi tão imperativo uma educação para a diversidade, porque os 

espaços educativos estão repletos do “outro”: negro, indígena, do campo/roça, homossexual, 

cigano, pessoa com deficiência, mulçumano e outros. Nesse contexto, a educação pode ser 

“tomada como projeto cultural, histórico e socialmente situados, como objeto sobre e a partir 

do qual reflete o educador em formação” (SANTIAGO; BATISTA NETO, 2011, p.9), com o 

exercício de pensar/problematizar para proposições de ações interventivas e transformadoras 

na prática pedagógica. 

 

2.1 - REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE NO CONTEXTO DA 

DIVERSIDADE 

 

Arroyo (2008), com a discussão preconizada pelo título Os coletivos diversos 

repolitizam a formação, discorre sobre a complexidade posta pela diversidade que interroga 

formação docente e propõe que o ponto de partida dos processos formativos deve ser a 

diversidade. Nesse sentido, o acesso dos Povos Ciganos à educação escolar, bem como de 

outros coletivos diversos, com suas complexidades e especificidades culturais, tem desafiado 

os profissionais de educação, indicando que os processos formativos são sempre inacabados, 

face a pluralização de tantos “outros” que adentram a escola, porém, mais do que terem 

acesso, precisam se reconhecer no espaço educativo escolar para nele permanecer. 

Os coletivos tão diversos e complexos, como são os Povos Ciganos, implicam, a 

princípio, a compreensão do mosaico étnico dos mesmos, das suas identidades plurais muito 
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mais personalizadas no grupo do que no indivíduo. E, fundamentalmente, que haja um 

movimento de mão dupla; em que a escola enxergue a comunidade cigana com suas tradições, 

especificidades e potencialidades educativas e a comunidade cigana enxergue a escola como 

potencialidade educativa que oportunize empoderamento, para interação com outros coletivos 

diversos e assim lutar por seus direitos fundamentais e ratificar seu pertencimento identitário a 

partir do contato com a diferença.  

Ao trazer algumas reflexões sobre a formação docente para os profissionais de 

educação sobre os Povos Ciganos na escola, pondera-se que é necessário a apropriação sobre 

o mundo da criança cigana e sua relação com a escola, de como ela transita pelo seio familiar 

e escolar. Este, via de regra, preterido pela comunidade cigana em detrimento da educação 

cigana familiar. “Ainda se verifica resistência à frequência escolar, por parte dos alunos ciganos, 

especialmente em níveis de ensino mais elevados e com maior incidência nas raparigas. A escola ainda 

é vista como uma ameaça à continuidade das tradições e à unidade da comunidade cigana” (RAMOS, 

2011, p.22). Compete, portanto, à família a educação das crianças.  Assim: 

 

As comunidades ciganas não abdicam da sua função educativa e fazem-no de 

uma forma integradora, interdependente e global. (…) A função educativa do 

grupo é indispensável para a manutenção da coesão familiar: as crianças e 
jovens são assunto de todos: avós, primos, tios, irmãos… Cada um é 

necessário e contribui para o todo. As aprendizagens fazem-se gradualmente e 

integradas nas funções socioeconómicas da família. (MONTENEGRO, 1999, 

p. 20-21) 

Apesar do fragmento supracitado retratar a realidade das crianças e jovens ciganas de 

Portugal, o mesmo encontra pontos de interseccionalidade com o atual contexto dos ciganos 

Calon de Jacobina-Bahia, uma vez que o cerne da questão é a mesma, ou seja, a escola ainda é 

vista como uma ameaça à manutenção das tradições ciganas e, em especial, em relação às 

meninas ciganas. Na verdade, a família para a comunidade cigana é a primeira instituição 

educativa para as crianças, onde as mesmas irão aprender a língua, os valores, as atitudes, os 

costumes e os modelos comportamentais liderados pelos adultos. As crianças ciganas são 

vistas como sujeitos que darão continuidade à cultura, preservando um conjunto de saberes 

que ajudam a compor a etnicidade cigana (CABANAS, 1979). Vale ressaltar que esta 

instituição educativa é feita através da oralidade e, dentro desse contexto, compreender o 

extremo respeito aos mais velhos e às crianças. Os primeiros representam a sabedoria, a 

memória a ser passada, e os segundos aqueles que irão levar adiante tais ensinamentos.  

Para os ciganos, de uma maneira geral, a ideia de se educar é de preparar para a vida. 

E para eles não há melhor educador do que a família (PEREIRA, 2009). Atribui-se essa tarefa 
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de educar aos membros das famílias extensas, como pais, avós, tios, irmãos mais velhos, etc., 

uma vez que o mundo da criança cigana é também atravessado pelo mundo adulto. Nesta 

perspectiva,  

O processo de escolarização das crianças não é ainda considerado importante 

pelos ciganos [...]. A instituição escolar ainda não está preparada para lidar 

com estas famílias que apresentam uma estrutura social muito própria e que 
se assumem como educadoras das suas crianças, passando os valores, usos e 

tradições de geração em geração. (RAMOS, 2011, p. 22) 

 

 Faz parte da educação familiar cigana a circularidade das crianças pelo mundo adulto, 

onde começam a aprender os papéis bem definidos das funções de gênero. As meninas são 

ensinadas para as atribuições domésticas, no intuito de futuramente saberem cuidar do esposo 

e dos filhos; o cuidado com o corpo; a manutenção da pureza para o casamento. Aos meninos, 

são ensinadas atribuições para os negócios, para o futuro sustento da família. Em Jacobina – 

Bahia, é comum sempre no fim de cada mês ou início do próximo, os meninos faltarem à 

escola porque estão na praça Rio Branco, conhecida com a praça dos bancos, aprendendo com 

os pais a arte de negociar, de emprestar e cobrar os empréstimos, processo este chamado de 

agiotagem.  

 Outra especificidade da criança cigana, que pode provocar alguns entraves na escola 

formal, é a circularidade espacial, a valorização de ambientes mais amplos e abertos. No 

entanto, a escola impõe regras as quais as crianças precisam cumprir, como ficar sentados 

geralmente em filas, em que o correr e brincar está limitado ao intervalo. A rigidez das 

normas escolares e a maior flexibilidade das regras na educação familiar cigana pode ser um 

ponto de atrito ou desconforto às crianças ciganas. A própria noção do tempo escolar difere 

bastante das disposições culturais (LOURENÇO, 2008). Outro fator também observado são 

tempos diferentes de aprender a escrita, comparado as crianças não ciganas e que possuam 

uma vivência maior com a escrita, porque, historicamente ágrafos, a oralidade é a principal 

fonte de educação articulada ao chibi ou romani como língua materna dos ciganos. 

 A educação escolar, por sua vez, está sempre pensando nos alunos ideais, oriundos dos 

grupos dominantes, daí currículos padronizados e homogeneizantes. Desconsideram-se os 

“outros”: negros, indígenas, deficientes, alunos da roça/campo, ciganos. A educação escolar 

não é pensada para reconhecer a representatividade dos distintos grupos ou etnias que a 

compõem. Nesta perspectiva, faz sentido para os ciganos? Ou para outros coletivos diversos? 

 Ante o exposto, Santiago e Batista Neto (2011), ao discorrerem sobre a formação de 

professores, em Paulo Freire, afirmam que a formação docente nunca é uma ação finita, é uma 

ação permanente, ao agregar as dimensões inicial e continuada, superando, inclusive, as 
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percepções de ofertas e práticas formais das políticas públicas educacionais, porque emerge 

do universo da escola, das demandas postas pelo exercício da docência como prática 

pedagógica com mais legitimidade. O que dialoga com a afirmação de Cunha: 

 

Quando afirma que um processo de formação pode levar o professor a se 

fortalecer na medida em que, ao se envolver e refletir sobre sua condição 

profissional, se assumindo como docente, pode desenvolver seus próprios 

recursos, individual ou coletivamente, para lidar com os desafios diários de 

quem opta pelo magistério. Sinaliza a autora para a importância de nossas 

lentes de observação e análise dos fenômenos educativos levarem em conta 

os aspectos pedagógicos e políticos do fazer docente, para contextualizarmos 

o que fazemos e o que pensamos sobre nosso fazer, em constante pesquisar 

de nossa prática. (CUNHA, 2010 apud MONTEIRO et al., 2014, p. 642)  

 Os autores ,ao abordarem sobre o professor como pesquisador da sua própria prática, 

ressaltam que ,apesar de transparecer para alguns críticos como uma posição pouco científica 

ou ingênua, ela pode significar a passagem plena para o processo de formar professores-

pessoas e agregar novas percepções de ser professor articuladas aos saberes docentes. André 

(2012), ao discutir Formar o professor pesquisador, aponta a complexidade que envolve essa 

tarefa, bem como as implicações ocultas que podem estar nas entrelinhas desse discurso. 

A tarefa do professor no dia a dia de sala de aula é extremamente complexa, 

exigindo decisões imediatas e ações, muitas vezes, imprevisíveis. Nem 

sempre há tempo para distanciamento e para uma atitude analítica como na 
atividade de pesquisa. É extremamente importante que ele aprenda a 

observar, a formular questões e hipóteses e a selecionar instrumentos e dados 

que o ajudem a elucidar seus problemas e a encontrar caminhos alternativos 

na sua prática docente. E nesse particular os cursos de formação tem um 
papel importante: o de desenvolver, com os professores, essa atitude 

vigilante e indagativa, que os leve a tomar decisões sobre o que fazer e como 

fazer nas suas situações de ensino, marcadas pela urgência e pela incerteza. 
(ANDRÉ, 2012, p. 59) 

 

Para esta autora, formar o professor pesquisador pressupõe condições mínimas para tal 

efetivação através de assessoria técnico-pedagógica, bem como da disposição pessoal do 

professor e de formação que contribuam para esse exercício complexo em pesquisar sua 

prática docente, uma vez que essa perspectiva de formar professor pesquisador pode, em sua 

concepção, ocultar o enfrentamento de dificuldades concretas para a consolidação de um 

trabalho educativo de maior qualidade. 

Reconhece-se toda essa problemática, mas considerando, como sinaliza Fontoura 

(2017), que a formação de professor é um processo inacabado, um constante vir a ser, o seu 
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desenvolvimento contínuo estará sempre agregando conhecimentos e experiências com vistas 

à produção de saberes e à construção de sua identidade. É um processo de problematização 

constante do contexto escolar, com suas implicações pessoais, docentes, do seu compromisso 

pedagógico e político no combate às injustiças e reconhecimento do “outro”, que, em Freire 

(1991), dialoga com o exercício da escuta. 

 

Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de 

cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade 

permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao 

gesto do outro, às diferenças do outro. Isto não quer dizer, evidentemente, 

que escutar exija de quem realmente escuta sua redução ao outro que fala. 

(FREIRE, 1991, p. 135) 

 

Para além de compromisso pedagógico e político, escutar é o exercício da 

sensibilidade e da alteridade. No que se refere aos Povos Ciganos, por exemplo, a escola tem 

mais falado do que escutado, o que especialmente tem dificultado se pensar em alternativas 

viáveis e concretas para a existência de representatividade desses coletivos na educação 

escolar. Considerando-se a (s) cultura (s) dos Povos Ciganos historicamente alijados dos 

processos sociais e educacionais, a formação docente articulada aos compromissos 

mencionados, bem como do estreitamento entre Universidade e Educação Básica, em que 

“Educadores podem, em seus espaços de trabalho, buscar garantir participação de segmentos 

da população historicamente segregados e alijados dos processos históricos de transformação 

social” (FONTOURA, 2017, p. 123). 

O reconhecimento dos “outros’, portanto, no espaço escolar, para além da corriqueira 

celebração ou visão exótica dos mesmos, deve ser visto como coletivos diversos que precisam 

ter representatividade na educação escolar. O que perpassa, inicialmente, pela sensibilidade 

dos educadores em enxergá-los como sujeitos de direitos, agregando os atos pedagógico e 

político, preconizados por Arroyo (2008). Nóvoa (1995) traz a contribuição também de que o 

tempo presente faz ressituar concepções teóricas e práticas docentes, uma vez que diferentes 

coletivos chegaram à educação escolar. No entanto, a cultura escolar tem ignorado 

constantemente a realidade plural desses coletivos e tem se referido “ao que é explícita e 

intencionalmente proposto pela escola como finalidade da aprendizagem” (FORQUIN, 1993, 

p.122). Cultura escolar esta que,  

[...] corresponde à visão de determinados grupos sociais: nos conteúdos 

escolares e nos textos aparecem poucas vezes a cultura popular, as 

subculturas dos jovens, as contribuições das mulheres à sociedade, as formas 
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de vida rurais, e dos povos desfavorecidos (exceto elementos de exotismo), o 

problema da fome, do desemprego ou dos maus-tratos, o racismo e 

xenofobia, as consequências do consumismo e muitos outros temas que 

parecem “incômodos”. Consciente e inconscientemente se produz um 

primeiro velamento que afeta os conflitos sociais que nos rodeiam 

cotidianamente (GIMENO SACRISTÁN, 1995, p.97). 

 

Fato este que dialoga com uma educação voltada para a cultura hegemônica, 

dominante, de grupos sociais brancos, burgueses, ligados à cultura ocidental transmitida como 

universal. Porém, Conforme Candau (2013), se o sistema público está pautado no advento da 

modernidade com o princípio de garantia do acesso de todos à educação básica, bem como 

aos conhecimentos sistematizados ditos universais, por outro lado, o que se nota é a 

construção de uma escola monocultural, uniformizada, ritualística, formal e pouco dinâmica, 

em que não há uma relação dialética com os distintos coletivos que compõem a escola. Eles 

estão lá, porém não são enxergados, não são escutados. Assim: 

 [...] O que está em questão, portanto, é a visão monocultural da educação. 

Os “outros”, os “diferentes” – os de origem popular, os afrodescendentes, os 

pertencentes aos povos originários, os rappers, os funkeiros etc. –, mesmo 
quando fracassam e são excluídos, ao penetrarem no universo escolar 

desestabilizam sua lógica e instalam outra realidade sociocultural. Essa nova 

configuração das escolas expressa-se em diferentes manifestações de mal-
estar, em tensões e conflitos denunciados tanto por educadores (as) como por 

estudantes. É o próprio horizonte utópico da escola que entra em questão: os 

desafios do mundo atual denunciam a fragilidade e a insuficiência dos ideais 
“modernos” e passam a exigir e suscitar novas interrogações e buscas. A 

escola, nesse contexto, mais que a transmissora da cultura, da “verdadeira 

cultura”, passa a ser concebida como um espaço de cruzamento, conflitos e 

diálogo entre diferentes culturas. (MOREIRA; CANDAU, 2003, p. 160) 

O que fundamentalmente transcorre pela sensibilidade dos educadores em reconhecer 

a necessidade de dar visibilidade a outros sujeitos presentes na escola, que muitas vezes não 

são incluídos legitimamente nas ações pedagógicas com suas particularidades e 

especificidades. Para não sair de sua zona de conforto, os professores apenas aceitam “os 

outros” desde que eles se adequem ao modelo padrão de aluno e de educação, numa 

perspectiva branca e eurocêntrica. 

A formação docente pode emergir como grande possibilidade no reconhecimento, 

valorização e inclusão do outro no processo educativo para além da sala de aula, no sentido de 

formar cidadãos empoderados na busca por direitos fundamentais na sociedade. Assim:  

Em vez de preservar uma tradição monocultural, a escola está sendo 
chamada a lidar com a pluralidade de culturas, reconhecer os diferentes 

sujeitos socioculturais presentes em seu contexto, abrir espaços para a 
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manifestação e valorização das diferenças. É essa, a nosso ver, a questão 

hoje posta. A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a 

diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortável 
com a homogeneização e a padronização. No entanto, abrir espaços para a 

diversidade, a diferença, e para o cruzamento de culturas constitui o grande 

desafio que está chamada a enfrentar. (MOREIRA; CANDAU, 2003, p. 161) 

A escola é o espaço capaz de enfrentar o preconceito institucionalizado sobre os Povos 

Ciganos e outras minorias étnicas, de dar visibilidade a “outros” sujeitos que não apenas 

querem ser tolerados, mas respeitados nas suas diferenças. Isso decorre, a princípio, pela 

formação em exercício, porque há enormes lacunas na formação inicial e, também, pela 

sensibilidade docente em reconhecer a necessidade de buscar contemplar o arco-íris de cores 

por meio de iniciativas individuais e coletivas. Assim, somos nós que fazemos a escola 

cotidianamente acontecer, os que se co-responsabilizam por esse fazer transformador do 

processo educativo. 

Destarte, torna-se pertinente questionar:  

É possível a construção de uma escola pública enquanto espaço sócio-
culturalmente desterritorializado de construção de diálogos entre a diferença 

que se perspective enquanto tal e não a diferença perspectivada pela cultura 

da sociedade maioritária, ignorando-se a si própria nessa diferença? [...]. 

(CASA-NOVA, 2006, p.177-178) 

A escola não pode eleger uma cultura oficial e fechar os olhos para toda a pluralidade 

cultural que há no espaço escolar, pois assim estará “aceitando” os diferentes, desde que eles 

se enquadrem nos padrões oficiais e quando as diversidades forem contempladas serão apenas 

como momentos celebratórios.  Na contramão dessa perspectiva, Fontoura (2015) propõe que 

haja um trabalho que ultrapasse a ideia de uma ‘celebração da diversidade’, 

fundamentalmente buscando formar professores que sejam “capazes de trabalhar dentro e fora 

de suas salas de aula, a fim de mudar as desigualdades que existem tanto no ensino, quanto na 

sociedade como um todo” (ZEICHNER 2008, p. 21). 

No entanto, tem-se consciência que um professor participante de um processo de 

formação continuada para a inclusão e valorização da diversidade na escola não significa que 

esse profissional irá, em suas ações pedagógicas, efetivar ou possibilitar as mudanças 

necessárias, porque, para além dos cursos oferecidos, a transformação também é parte de uma 

compreensão interna e política do sujeito enquanto educador. Assim: 

Existe um reconhecimento das dimensões sociais e políticas do ensino, 
juntamente com suas outras dimensões, e um reconhecimento das 

contribuições dos professores no sentido de ampliar as oportunidades de vida 
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de seus alunos. Há variações entre as propostas de diferentes programas 

estudados, que se propõe a desenvolver a justiça social. (FONTOURA, 

2015, p. 69) 

Ressalta-se a importância do reconhecimento por parte dos processos de formação 

docente, do fazer pedagógico enquanto condição política primordial nessa construção 

formativa, que também deve articular a formação reflexiva com a luta pela justiça social e 

intelectual do país. Pois, o ato político não está dissociado do ato pedagógico, há um 

entrelaçamento necessário entre ambos e isso perpassa pelo processo de vida- formação- 

profissão do professor.   

[...]. Pensamos a formação de professores para a educação básica em uma 
sociedade desigual, onde presenciamos diariamente situações que não mais 

impressionam, nas quais ficam evidenciadas nossas dificuldades e limites, ao 

pensarmos e buscarmos fazer uma educação que supere sobre as diferenças e 
que traga oportunidades semelhantes para todos [...]. O professor 

desenvolve-se continuamente, como pessoa e como profissional, adquirindo 

conhecimentos e experiências, produzindo saberes e construindo identidades. 

(FONTOURA, 2015, p. 77)  

Pressupõe-se também que os professores reflitam criticamente sobre sua prática 

pedagógica e enxerguem o processo de formação como algo significativo para o seu 

desenvolvimento humano e profissional, sendo visto como um processo mais interno, uma 

vez que a formação contínua emerge mais como uma contribuição externa.  

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça 

aos professores os meios de um pensamento autónomo e que facilite as 
dinâmicas de autoformação participada. Estar em formação implica um 

investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os 

projetos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é também 
uma identidade profissional. [...] A formação não se constrói por acumulação 

(de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim um trabalho de 

reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção permanente de 

uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa e dar um 

estatuto ao saber da experiência. (NÓVOA, 1992, p. 26) 

Os saberes da docência e da experiência dos professores da educação básica devem ser 

valorizados pelos processos de formação docente para que haja um trabalho colaborativo, em 

que os professores possam participar efetivamente. Isso porque, quando não se consideram os 

professores com suas vivências e experiências de sua trajetória profissional, que têm a escola 

e o seu fazer pedagógico como centro, eles não se envolvem, não se apropriam dos princípios, 

não se sentem estimulados a alterar sua prática, mediante a construção de alternativas de ação 
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que não emergiram de seu contexto e, portanto, podem se recusar a agir como meros 

executores de propostas externas. 

A partir do Mestrado Profissional em Educação e Diversidade, há a possibilidade de 

estreitar o diálogo da universidade com a educação básica e ,no caso específico da pesquisa, 

elaborar coletivamente com os docentes do Colégio Municipal Agnaldo Marcelino Gomes 

possibilidades de reflexão sobre a prática pedagógica dos mesmos, criando espaços para 

debates, trocas de ideias, compreensão da necessidade de se conhecer a trajetória dos Povos 

Ciganos, além da produção e socialização de materiais que possam servir como suporte para o 

trabalho pedagógico. 

Para tanto, entende-se que a participação dos professores na definição das ações e 

propostas é fundamental.  Zeichner (1993) apud Pimenta (1996, p. 86) “ressalta a importância 

de preparar professores que assumam uma atitude reflexiva em relação ao seu ensino e às 

condições sociais que o influenciam”.  

A defesa de uma perspectiva dos professores como práticos reflexivos leva o 
autor a rejeitar uma visão de abordagens de cima para baixo das reformas 
educativas, nas quais os professores aplicam passivamente planos 

desenvolvidos por outros atores sociais, institucionais e/ou políticos. 

(PIMENTA, 1996, p. 86) 

Há a necessidade do reconhecimento nos processos formativos, dos saberes da 

docência e da experiência dos professores com as demandas e necessidades emergentes da 

Educação Básica, numa relação de diálogo constante e construção colaborativa que possa 

ressignificar a prática docente. Esta não depende exclusivamente das competências 

cognitivas, mas do entrelaçamento do ato político e pedagógico para criar alternativas de 

inserção das crianças e jovens ciganos às práticas pedagógicas da escola.  

 

2.2 - REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO CONTEXTO DA 

DIVERSIDADE 

 

Pensar na prática pedagógica é refletir sobre um processo constante de ação, reflexão e 

transformação inerentes ao fazer pedagógico do professor, enquanto mediador na relação 

estabelecida com os estudantes para construção do conhecimento. Implica dizer que ela 

carrega intencionalidades, estas atreladas, fundamentalmente, às concepções pedagógicas e 

política do professor, referendas pelas suas experiências pessoais, profissionais e cidadãs, que 

muito influenciam na formação de outros sujeitos.   
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 Os desafios postos nos espaços escolares com a chegada de múltiplos sujeitos, com 

diferenças sociais, étnicas, culturais, religiosas, de gênero, bem como aqueles com 

necessidades especiais, têm provocado a escola a buscar transformações, uma vez que não há 

mais como invisibilizar educandos que precisam ser enxergados e contemplados por uma 

educação mais significativa, democrática e emancipatória. Para tanto, torna-se essencial que 

os professores, exercendo sua função pedagógica e política, reflitam sobre que tipo de 

educando quer formar, com quais princípios e valores, principalmente por viver numa 

sociedade multicultural, que tem suas representatividades nos espaços escolares.  

Reconhecer, portanto, que nos espaços escolares o paradigma da homogeneidade não 

dá conta das novas demandas trazidas por sujeitos diversos e plurais, é também reconhecer a 

necessidade de um processo de formação docente continuada capaz de subsidiar os 

professores na transformação de sua prática pedagógica. Concorda-se com Candau (2005) que 

é necessário se reinventar a educação escolar para que seja capaz de oportunizar espaços e 

tempos de ensino-aprendizagem significativos e desafiantes para os contextos sociopolíticos e 

culturais atuais e as inquietudes de crianças e jovens. 

As escolas podem caminhar para uma prática educativa que reconheça a diversidade 

cultural existente em nossa sociedade - uma vez que geralmente se apresenta aos alunos uma 

perspectiva cultural homogeneizadora - o que poderia ocorrer com mais intensidade com uma 

formação inicial que pudesse dar conta de trabalhar com as especificidades e particularidades 

dos múltiplos sujeitos ou culturas presentes no chão da escola. No entanto, ainda predomina 

um distanciamento do que é trabalhado na Educação Superior, nos cursos de licenciaturas, 

com o que acontece na Educação Básica, onde especialmente os professores dessa última 

modalidade sequer tem suas experiências e saberes valorizados nos processos de formação 

inicial e continuada. 

Ter presente o arco-íris das culturas nas práticas educativas supõe todo um 
processo de desconstrução de práticas naturalizadas e enraizadas no trabalho 

docente para sermos educadores/as capazes de criar novas maneiras de 

situar-nos e intervir no dia a dia de nossas escolas e salas de aula. 

(CANDAU, 2005. p. 28) 

Mesmo porque os educadores têm uma função significativa na mediação de relações 

interculturais positivas, sem a necessidade de eliminar os conflitos, mas de trabalhar na 

perspectiva da negociação e mediação, com o intuito de promover situações no percurso das 

práticas pedagógicas, em que os agentes presentes nos espaços escolares sejam capazes de 
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reconhecer as diferenças, de se colocar no lugar do outro, para que não haja a imposição de 

visões e verdades como as únicas válidas. 

Para isto é necessário promover processos sistemáticos de interação com os 

outros, sem caricaturas, nem estereótipos. Trata-se também de favorecer que 

nos situemos como “outros”, os diferentes, sendo capazes de analisar nossos 
sentimentos e impressões [...]. Nesta perspectiva, é necessário ultrapassar 

uma visão romântica do diálogo intercultural e enfrentar os conflitos e 

desafios que supõe. Situações de discriminação e preconceito estão com 
frequência presentes no cotidiano escolar e muitas vezes são ignoradas, 

encaradas como brincadeiras [...]. (CANDAU, 2005. p. 31-32) 

Os falsos estereótipos que acompanham os Povos Ciganos ao longo dos séculos na 

sociedade, em geral, também têm chegado às escolas e são responsáveis pelo afastamento 

deles dos espaços de educação escolar. E, nesse aspecto, a falta de um processo de formação 

docente tem comprometido a permanência de crianças e jovens ciganos na escola. Casa -Nova 

(2006) alerta para buscar a desconstrução da tradicional e linear explicação deste afastamento 

pautado na ideia de que “os ciganos não gostam da escola”. Os ciganos, assim como outras 

minorias étnicas, não gostam da escola tal como ela se apresenta: homogênea, 

descontextualizada e pouco significativa.   

É fundamental, portanto, que a prática pedagógica não esteja dissociada do processo 

de formação inicial e continuada dos professores, pois os problemas ou conflitos oriundos do 

cotidiano da escola podem e devem servir como questão crucial nos programas de formação 

docente para consolidação do tripé reflexão-ação-reflexão. Ocorre, no entanto, que os 

professores da educação básica ainda não se apropriaram da necessidade de se pesquisar sua 

própria prática, deixando, muitas vezes, essa função para a educação superior, a qual, via de 

regra, não tem dado um retorno efetivo para as escolas de Educação Básica.  

Gatti (2008), colaborando com esta discussão, ressalta que as universidades, nas 

licenciaturas, valorizam com sua carga horária mais extensa, disciplinas de conhecimentos 

específicos, sem integração com as disciplinas pedagógicas- estas com parcela bastante 

reduzida no total da carga horária. Por isso, é urgente que a universidade busque alternativas 

para concretizar uma interação com as escolas da Educação Básica. Porque a universidade 

idealiza e planeja um mundo oficial, mas é somente com a chegada dos professores recém-

formados às escolas de Educação Básica que eles irão conhecer o mundo real e nele construir 

sua profissão com todos os problemas e conflitos lá presentes. 

Como preparar professores para desempenharem uma educação de qualidade para as 

classes populares? Como promover uma integração entre escola e comunidade? Como criar 
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uma cultura de pesquisa nas escolas com pessoas examinando sua prática? Sem intenção de 

encontrar respostas prontas, há que se buscar a valorização da escola e do magistério, haver 

uma rede colaborativa de saberes e fazeres através de diálogos na escola, vislumbrando o 

potencial transformador da educação escolar como oportunidade de empoderamento de 

sujeitos historicamente excluídos, ainda que se faça nos pequenos espaços de poder. 

É o que Candau (2009) denomina de uma educação voltada para os Direitos Humanos, 

pautada em três dimensões, a considerar: formação dos sujeitos de direitos individuais e 

coletivos; favorecer o processo de empoderamento dos sujeitos e construção de uma 

sociedade verdadeiramente democrática, que resgate a memória histórica, e rompa com a 

cultura perversa do silêncio e da impunidade.  

A escola precisa ser concebida como espaço de crítica e produção cultural. Nesse 

contexto: 

As relações entre cotidiano escolar e cultura (s) ainda constitui uma 
perspectiva somente anunciada em alguns cursos de formação inicial e/ou 

continuada de educadores/as e pouco trabalhada nas nossas escolas. No 

entanto, considero que esta perspectiva é fundamental se quisermos 
contribuir para que a escola seja reinventada e se afirme como lócus 

privilegiado de formação de novas identidades e mentalidades capazes de 

construir respostas, sempre com caráter histórico e provisório, para as 

grandes questões que enfrentamos hoje, tanto no plano local quanto nacional 

e internacional. (CANDAU, 2013, p. 35) 

Com educadores mais sensíveis à valorização da multiplicidade de culturas, de trazer 

para o centro os sujeitos marginalizados, há a possibilidade de se revolucionar a prática 

pedagógica entrelaçando seus saberes da experiência com os saberes acadêmicos, tendo como 

eixo principal as questões problemas presentes no âmbito escolar, em especial o problema do 

“outro (s)”, muitas vezes invisibilizados. 

Os outros, os diferentes, muitas vezes estão perto de nós, e mesmo dentro de 

nós, mas estamos acostumados a vê-los, ouvi-los, reconhece-los, valorizá-los 
e interagir com eles. Na sociedade em que vivemos há uma dinâmica de 

construção de situações de apartação social e cultural que confinam os 

diferentes grupos socioculturais em espaços diferenciados, onde somente os 
considerados iguais têm acesso. Ao mesmo tempo, multiplicam-se as grades, 

os muros, as distâncias, não somente físicas, como também afetivas e 

simbólicas entre pessoas e grupos cujas identidades culturais se diferenciam 
por questões de pertencimento social, étnico, de gênero, religioso, etc. 

(CANDAU, 2013, p. 31) 

E sendo a sala de aula o espaço de decisões mais imediatas, cabe ao professor perceber 

e ocupar esse espaço como mecanismo de reflexão e transformação, uma vez que, segundo 
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Azzi (2009), o espaço da sala de aula, muitas vezes, proporciona uma conduta pragmática-

utilitária à sua qualificação e também às condições de desenvolvimento de seu trabalho, 

estabelecidas por uma política educacional de desvalorização do professor e do desrespeito 

pelos educandos. Ainda que, por si só, a qualificação docente, de forma isolada, não pode 

garantir uma educação de qualidade. 

[...]. Ao contrário, acredita-se que uma política de democratização da escola 

pública que tenha como um de seus objetivos o ensino de qualidade, 
necessita, também, do professor de qualidade. Este deve ser buscado no 

aproveitamento dos que aí estão, por meio de sua formação contínua e 

também do investimento na formação de novos professores. Entretanto, a 
manutenção na escola do bom professor e a atração de novos depende de 

uma política de valorização docente. (AZZI, 2009, p. 36- 37)  

Sobretudo porque a prática social está assentada por um conjunto de interesses, 

motivações e intencionalidades dos atores que fazem parte da educação e não apenas da sala 

de aula. Porém, dentro do seu espaço de atuação, é importante que o professor encare o 

trabalho docente como seu objeto de conhecimento, considerando-o como uma prática, em 

sua relação de unidade com a teoria e considere ainda, que “A prática determina o 

conhecimento, mas não é em si mesma o conhecimento” (FREITAS apud AZZI, 2009, p. 58).  

O professor precisa encarar-se como pesquisador da sua própria prática, investigar 

questões que podem ser entraves ao processo de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, há 

alguns questionamentos importantes que o professor pesquisador deve se propor a fazer: 

Como desenvolver a capacidade de pensar do aluno? Como aproveitar os 
conhecimentos que ele traz para a sala de aula? Quais as diferenças entre a 

cultura do aluno e a cultura escolar? Quais as dificuldades que ele encontra 

para empreender o processo de mudança em suas crenças, valores e 

concepções? Por outro lado, como pode o professor observar e analisar suas 
aulas de modo mais sistemático e objetivo? Quais referenciais usar para 

entender e dar sentido ao que aí acontece? Como essa atividade pode 

contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem? (GARRIDO, 2005, p. 

126). 

Tudo isso implica dizer que o professor precisa está em constante formação, utilizando 

para tanto seus saberes da docência, mas também articulá-los com saberes e estudos 

acadêmicos para pensar como se concretizar um percurso educacional mais significativo da 

educação escolar como ferramenta essencial no processo de empoderamento para crianças e 

jovens marginalizados ou falaciosamente incluídos numa escola que busca moldá-los sob a 

ótica de uma educação homogeneizadora. 
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O mundo escolar e nele as práticas pedagógicas está imbuído das relações 

sociais que marcam a sociedade brasileira, a exemplo da exclusão, 

desigualdade social e relações de poder e de alienação. O cotidiano é 
organizado de forma fragmentada e homogênea, embora carregado de 

heterogeneidades[...]. No campo das múltiplas dimensões da prática 

pedagógica (professor, aluno, metodologia, avaliação, relação professor e 

alunos, concepção de educação e de escola), as características conjunturais e 
estruturais da sociedade são fundamentais para o entendimento da escola e 

da ação do professor. Na esfera do cotidiano escolar e das reflexões 

conjunturais, a gestão democrática da escola e processos participativos são 
elementos fundantes para o repensar da prática pedagógica[...]. (SOUZA, 

2004, p. 2) 

 
 

Nesse viés, a prática pedagógica não pode ser compreendida como ação isolada, ela 

tem articulação com ações conjunturais e estruturais externas, bem como são influenciadas 

pelas relações pedagógicas dentro do contexto escolar. “A prática pedagógica é “[...] uma 

prática social orientada por objetivos, finalidades e conhecimentos, e inserida no contexto da 

prática social. A prática pedagógica é uma dimensão da prática social [...]” (VEIGA, 1992, 

apud SOUZA 2004, p. 3). Transformar o contexto escolar no espaço privilegiado e de 

legitimidade para pesquisas com o envolvimento dos múltiplos sujeitos pode contribuir para 

romper com concepções homogeneizadoras e excludentes da prática social, que tem 

desconsiderado e negligenciado as culturas marginalizadas na educação escolar. 

Os processos formativos pautados nas problemáticas cotidianas da educação Básica e 

concretizados nos próprios espaços, pensados com e para seus coletivos, pode possibilitar 

alternativas que caminhem para uma prática pedagógica mais democrática, com 

reconhecimento da heterogeneidade. E nesse sentido, a aproximação entre Educação Básica e 

Universidade, como é a proposta do PPED/MPED, será o grande diferencial, porque não se 

pautará numa relação vertical e sim de horizontalidade e simetria ao longo da pesquisa. 

 

2.3 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE E PRÁTICA 

PEDAGÓGICA NA PERSPECTIVA INTERCULTURAL 

 

A educação na perspectiva intercultural, proposta por Candau (2013), ainda é 

considerada um desafio, mas um caminho a ser percorrido pelos processos formativos que 

podem impactar positivamente a prática pedagógica. A autora nos afirma que a perspectiva 

intercultural em educação não pode ser dissociada da problemática presente em cada contexto. 
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“Relações culturais e étnicas estão permeadas por relações de poder. Daí seu caráter muitas 

vezes contestador, conflitivo e mesmo socialmente explosivo” (CANDAU, 2003, p. 49).  

Candau (2003) demarca as diferenças entre multiculturalismo e interculturalismo que 

são usados quase como sinônimos, mas possuem diferenças bem demarcadas. O 

multiculturalismo pressupõe a constatação dos coletivos diversos no contexto educacional, de 

reconhecimento e valorização das culturas distintas, muitas vezes no intuito de demarcar 

ações para grupos específicos, com atividades esporádicas sem articulação com o currículo 

escolar. A educação intercultural, no entanto, não pode estar ligada a  

uma série de apresentações de palestras, espetáculos musicais, comidas, 

danças, vídeos, etc., sobre diferentes culturas [...]; a uma preocupação 

exclusiva de determinadas áreas curriculares, consideradas mais afins a este 
tipo de preocupação, como as ciências sociais, filosofia, língua materna, 

atividades artísticas, etc. (JORDAN, 1996, apud CANDAU, 2013, p.56).  

 

A autora destaca, mais especificamente, quais seriam os critérios para uma educação 

na perspectiva intercultural: 

O ponto de partida deve ser uma perspectiva em que a educação é vista 

como uma prática social em íntima relação com as diferentes dinâmicas 
presentes numa sociedade concreta [...] articular o nível das políticas 

educativas, assim como das práticas pedagógicas, o reconhecimento e 

valorização da diversidade cultural com as questões relativas à igualdade e 

ao direito à educação como direito de todos (as); [...] trata-se de um enfoque 
global que deve afetar a cultura escolar e a cultura da escola como um todo, 

a todos os atores e a todas as dimensões do processo educativo, assim como 

a cada uma das escolas e ao sistema de ensino como um todo; [...] questiona 
o etnocentrismo e [...] afeta não somente aos diferentes aspectos do currículo 

explícito [...] como também do currículo oculto e as relações entre os 

diferentes agentes do processo educativo – professores (as), alunos (as), 
coordenadores (as), pais, agentes comunitários, etc. [...] (CANDAU, 2003, p. 

59) 

É uma perspectiva educacional desafiadora. E, ao se pensar nos Povos Ciganos há que 

construir uma relação dialética com a família/comunidade cigana porque em algumas etnias e 

famílias há a percepção de que estão articulados ao termo fortaleza sitiada, cunhado por 

Arroyo (2008), como se pudessem se manter afastados do contato com os outros. Mas, “as 

fortalezas sitiadas tal como ilhas devem ser substituídas pela ideia de redemoinho, pois é o 

movimento e a capacidade de mudança, e não a habilidade de se apegar a formas e conteúdos 

já estabelecidos, que garantem sua continuidade” (BAUMAN, 2012, p. 69). 

No espaço escolar, esse redemoinho pode ser sinalizado por uma educação 

intercultural na perspectiva da alteridade, em que existência e coexistência se articulam, em 

que possamos reconhecer múltiplas formas distintas de sermos humanos, agregando aspectos 

que nos unem.  (BAUMAN, 2012).  
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A construção pragmática a que se dá o nome de “humanidade” é também um 
projeto cultural, um empreendimento que não está fora do alcance da 

capacidade cultural humana.  (...). Afinal, conviver, conversar uns com os 

outros e negociar com sucesso soluções mutuamente satisfatórias para 
problemas comuns são a norma dessa experiência, não a exceção. Pode se 

expressar sobre a pluralidade cultural a mesma opinião emitida por Gadamer 

a respeito da pluralidade dos horizontes cognitivos: se a compreensão é um 

milagre, é um milagre diário, realizado por pessoas comuns, não por 
milagreiros profissionais. (BAUMAN, 2012, p. 81) 

 

Retomando a necessidade de agregar os atos pedagógico e político, os profissionais de 

educação não precisam ser milagreiros profissionais para o trato com a pluralidade nos 

espaços escolares, mas compreendê-la com a sensibilidade diária de perceber as necessidades, 

potencialidades e especificidades dos coletivos diversos, e em especial dos Povos Ciganos, 

buscando garantir a representatividade dos mesmos nos currículos e ações pedagógicas. Para 

tanto, conforme Arroyo (2008) - mesmo falando de uma realidade de cursos de formação na 

universidade, pode-se transpor para a educação básica, considerando o chão da escola como 

espaço de formação mais representativo – é pertinente que: 

 
Abrir os cursos a uma escrita, a um diálogo com as narrativas daqueles que 
vivenciam e padecem as desigualdades porque diversos terminará cultivando 

a capacidade de assombro, porque revelam o ocultado, denunciam o 

indizível e mostram o que não e quer ver. Narrativas que descrevem a 
história daqueles que aparentemente não a têm, porque classificados como 

ignorantes, sem saberes, irracionais e fracassados escolares. Os cursos 

tentam dar voz àqueles que, por serem diversos, lhes foi negado o direito a 

ter voz, a se fazer ouvir. [...]. Se os coletivos que chegam à universidade têm 
o direto de ouvir e aprender as concepções, conhecimentos, significados da 

realidade acumulados no ensino, na pesquisa, na reflexão teórica organizada, 

a universidade, por sua parte, tem o direito e o dever de ouvir, aprender as 
concepções, vivências, culturais, valores, conhecimentos, formas de 

entender-se e entender o real e a rica vivência da diversidade vindos desses 

coletivos. Sobretudo, de sua história de segregação e silenciamento, que 
também é espaço de produção de conhecimento e de valores. Reconheçamos 

que esse diálogo necessário e possível ainda está distante. Por isso, o esforço 

dos cursos de formação e diversidade que caminham nessa direção merece 

todo o apoio.  (ARROYO, 2008, p. 31-32) 

 

Resguardadas as devidas proporções, a educação escolar básica precisa também 

estabelecer esse diálogo com seus coletivos diversos, no caso desta pesquisa, com os Povos 

Ciganos, encontrando mecanismos em regime de colaboração para que haja ingresso e 

permanência das crianças e jovens na escola. Esta sendo vista como espaço formador, 

atrativo, de vivência e convivência com outros coletivos e de oportunidade de empoderamento 

dos ciganos para o combate às falsas estereotipias. Mas, fundamentalmente, que a 
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repolitização dos processos de formação docente e da prática pedagógica concorram para uma 

educação humanizadora e não a sua negação. 

Os termos Cultura Cigana, Formação Docente e Prática Pedagógica foram discutidas 

como categorias analíticas ou teóricas por acreditarmos que as mesmas podem contribuir para 

uma melhor compreensão da nossa problemática e objetivos. Essas categorias teóricas 

também serão entretecidas com as categorias emergentes ou empíricas, oriundas dos achados 

no campo.  
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3 - CARAVANA CIGANA: PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa em educação é uma tarefa árdua e desafiadora, pois enquanto educadores 

reflexivos de nossa prática educativa buscamos romper com o senso comum e aplicar um 

olhar investigativo à realidade, “tornando o familiar estranho e não aceitando como certo o 

que é conhecido” (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 12), tendo sempre o ato de educar como 

ponto de partida e de chegada (GATTI, 2007). Para tanto, a pesquisa educacional não pode 

prescindir da rigorosidade científica para não cair na armadilha de representar em demasia a 

subjetividade interpretativa do pesquisador, porque não há neutralidade na pesquisa, são 

importantes as escolhas iniciais dos nossos fundamentos ontológicos, epistemológicos e 

metodológicos para o processo investigativo. 

A ideia do título Caravana Cigana: percurso metodológico é uma alusão às 

itinerâncias dos Povos Ciganos nômades pelos mais diversos contextos espaços-temporais na 

tentativa de construírem estratégias de sobrevivência em ambientes majoritariamente hostis. 

Assim, por lidar com a história e representações vivas ou latentes de profissionais da 

educação escolar e dos membros da comunidade cigana, encontram-se algumas adversidades 

e errâncias na pesquisa, porém foram importantes para o processo da construção colaborativa 

da mesma.   

A presente pesquisa caracterizou-se como um estudo de campo ancorada no 

Paradigma Interpretativo de abordagem qualitativa, tendo o pressuposto epistemológico 

Crítica-Dialética e se caracterizou como uma pesquisa do Tipo Exploratória, estando pautada 

nas perspectivas de Lakatos; Marconi (2003) e Köche (1997).  

A Análise de Conteúdo, como procedimento de análise foi uma escolha que dialogou 

com o Paradigma Interpretativo, composto por elementos ontológicos, epistemológicos e 

metodológicos (MOREIRA; CALEFFE, 2006), que nortearam o percurso investigativo, 

buscando uma coerência epistêmica. Destarte, se a ontologia nos convidou a compreender 

como a realidade é percebida, o fizemos na perspectiva de que as realidades são múltiplas e 

socialmente construídas, gerando diferentes percepções para diferentes sujeitos -   

profissionais de educação da E.M.A.M.G, pais e lideranças ciganas da etnia Calon. O que 

encontrou ressonância no pressuposto epistemológico Crítico-Dialético, ao propor a 

compreensão do mundo, em nosso caso, com o recorte do objeto de estudo pautado na 

investigação da inserção da cultura cigana nas práticas pedagógicas dos profissionais de 

educação da EMAMG, com o estabelecimento de uma relação simétrica entre investigador e 
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investigado na perspectiva de perceber os PE e ciganos como transformadores e criadores de 

contexto e , vinculados às questões sócio históricas e dialéticas da realidade social, que muito 

nos disseram sobre os discursos em relação aos povos ciganos, as representações destes sobre 

a educação escolar, fazendo-nos ter num constante exercício investigativo do nosso olhar  

para interpretação  de uma realidade complexa, com contradições e ,fundamentalmente, com a 

potencialidade dialética para projeção de uma ação entretecida entre PE e comunidade cigana, 

com foco na representatividade desta na educação escolar.  

Para buscar apreender esse conhecimento, os princípios metodológicos nos inspiraram 

e nos conduziram na investigação, em que atuamos como instrumento humano que lidou com 

a informações e achados construídos junto aos colaboradores, captados pelas ferramentas 

como entrevistas semiestruturadas, o diário de campo e as observações participantes. Dessa 

forma, utilizamos o procedimento de análise pautada na Análise de Conteúdo, porque este se 

propõe a lançar olhar sobre os conteúdos ditos das mensagens dos textos produzidos, as 

entrevistas transcritas, os protocolos de observação, os registros no diário de campo 

(incluindo os das oficinas formativas) e os documentos (projetos, PPP e diários de classe) 

foram categorizados, com índices de referenciação, tomando por base as palavras-chave por 

enumeração de frequência, o que nos permitiu demarcar as Unidades de Registro (UR) e as 

Unidades de Contexto (UC) e um diálogo com as categorias teóricas e as categorias 

emergentes do processo empírico, pois com a AC buscou-se “[...] compreender o pensamento 

do sujeito através do conteúdo expresso no texto, numa concepção transparente de linguagem 

(CAREGNATO; MUTTI, 2016, p. 684)” para reconstrução da realidade em estudo.  

 

3.1 - PARADIGMA INTERPRETATIVO 

 

Um paradigma de pesquisa é uma rede de ideias coerentes a respeito da natureza do 

mundo e das funções dos pesquisadores que, uma vez aceito por um grupo de pesquisadores 

condiciona os padrões de seus pensamentos e sustenta suas ações de pesquisa (DENZIN; 

LINCOLN, 1994; HITCHCOOK; HUGHES, 1989; MILES; HUBERMAN, 1994; 

SPARKES, 1992).  No entanto, não um condicionamento estático, pois a imersão ao campo 

pode fazer emergir novas abordagens ou o entrelaçamento de outras distintas abordagens para 

dar mais solidez à pesquisa. Moreira e Caleffe (2008) empregam o termo interpretativo como 

um ‘guarda-chuva’ que abarca um conjunto de tradições para discussões de questões gerais, 

entre as quais encontra-se a pesquisa qualitativa.  
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3.1.1 - Abordagem Qualitativa  

Delinear o caminho metodológico a percorrer é antes de tudo retomar os objetivos e 

problemática da pesquisa para a partir deles buscar determinar como conseguir respondê-los 

de forma significativa. A abordagem qualitativa exige rigor, trabalho intenso, formação e 

perspicácia do pesquisador, o que demanda tempo.  

Existem, no entanto, soluções fáceis ou mecânicas que possam garantir a 

ausência de erros. Claro que é importante avaliar a qualidade da pesquisa 
qualitativa, e embora esta questão esteja ancorada num debate 

epistemológico sobre a natureza do conhecimento produzido, existem formas 

de tentar evitar o erro e perseguir a validade, as quais exigem integridade e 

um exercício de julgamento por parte do investigador, que incluem, entre 
outras, a triangulação (que não deve ser entendida como um teste de 

validade), a reflexividade, a atenção aos casos desviantes e a relevância. Isto 

não significa, de todo, que seja possível desenvolver um único conjunto de 
guidelines21 para avaliar a qualidade da pesquisa qualitativa. (AUGUSTO, 

2014, p. 4) 

Isso porque a utilização de dados quantitativos, articulados com os objetivos da 

pesquisa podem potencializar a pesquisa qualitativa, processo geralmente que ocorre com a 

triangulação dos dados construídos no processo empírico, buscando responder ao problema da 

pesquisa e alcançar os objetivos propostos.  

Na perspectiva de Creswell (2010), a abordagem qualitativa caracteriza-se como um 

processo investigativo, em que o pesquisador busca extrair paulatinamente sentido e 

interpretações de um fenômeno social, contrastando, catalogando e classificando o objeto de 

estudo, a partir da imersão cotidiana no local escolhido para estudo com uma interação 

contínua com os sujeitos empíricos, objetivando a busca das perspectivas e significados dos 

informantes (MILLES; HUBERMAN, 1994; MARSHALL; ROSSMAN, 2010). Nesse 

contexto, os autores Rees e Melo (2008) também oferecem importantes contribuições ao 

caracterizar abordagem qualitativa: 

 [...] o que caracteriza o paradigma qualitativo [...] é a forma ontológica – 
como as ciências percebem o mundo –, a forma epistemológica – como 

teorizam sobre o mundo social – e a forma metodológica – como observam e 
interpretam a realidade social.  Na visão ontológica (a teoria de mundo), a 

realidade é construída, dinâmica e contextualizada; na epistemológica (a 

teoria do conhecimento), a teoria do mundo social é o relativismo, visto que 

a realidade é construída na dinâmica dos fatos sócio - históricos; e, por fim, 
na visão metodológica, o pesquisador procura entender a realidade do ponto 

                                                             
21 Guideline pode ter como tradução literal a palavra diretriz. O sentido aqui empregado por Augusto (2014) é 

como um conjunto de regras ou orientações. 
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de vista do participante, sendo a observação e a entrevista os métodos 

privilegiados para realização da investigação. (REES; MELO, 2008, p. 31) 

Dentro da abordagem qualitativa, existem pesquisadores que creem que o mundo pode 

ficar acessível através de métodos particulares, outros pesquisadores enxergam que este 

mundo é socialmente construído pelo investigador e pelos colaboradores. “Os primeiros 

admitem que o investigador pode participar e documentar o mundo “exterior” com o mínimo 

de intrusão. Os segundos defendem que as percepções do investigador e dos outros 

participantes num mundo socialmente construído estão entretecidas” (AUGUSTO, 2014, p. 

3). Esta pesquisa situa-se nessa segunda percepção, sem perder de vista o rigor científico da 

pesquisa, pois como alerta Gatti (2007): as pesquisas em educação, comparadas com as 

ciências físicas e biológicas, ainda estão engatinhando e, em muitos casos, são desprovidas de 

rigor metodológico, uma vez que se faz uma transposição de modelos/teorias e abordagens 

das Ciências Físicas e Biológicas de forma inadequada, superficial, empobrecedora e 

equivocada.  

 

3.1.2 - Pressuposto Epistemológico Crítico-Dialética 

 

O principal referencial teórico do referido pressuposto é o materialismo histórico, 

ancorando-se na concepção dinâmica da realidade e do entrelaçamento dialético que permeia 

as relações entre sujeito e objeto, conhecimento e ação, teoria e prática. Na perspectiva de 

Ghedin e Franco (2011), o modelo dialético provém da superação dicotômica estabelecida 

entre os modelos objetivista (pressupondo um sujeito passivo) e subjetivista (supremacia do 

sujeito). Fundamenta-se no caráter sócio- histórico e dialético da realidade social, buscando 

compreender o ser humano como transformador e criador de seus contextos.  Entre princípios 

epistemológicos que mais coadunam com a pesquisa em educação, ressalta-se: o saber 

produzido é necessariamente transformador de sujeitos e das circunstâncias; privilegia-se a 

dialética da realidade social, a historicidade dos fenômenos, as contradições, as relações com 

a totalidade, a ação dos sujeitos sobre suas circunstâncias; a práxis é concebida como 

mediação básica na construção do conhecimento e vincula teoria, prática, pensar e agir. 

(GHEDIN; FRANCO, 2011, p. 118-119). 

O pesquisador deve realizar as análises interpretativas sempre em contexto, estabelecer 

relações entre o particular e o geral. Para além do observável, o pesquisador deve saber 

construir os referenciais teóricos que podem mostrar-se adequados à busca da complexidade 

do concreto e do saber, com recurso à teoria, retomar ao empírico para melhor compreendê-lo. 
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(GHEDIN; FRANCO, 2011, p. 120). Dessa forma, a Dialética encontra similitudes na 

pesquisa em educação, a partir da busca por historicizar os fenômenos ao invés de centrar-se 

muito no subjetivismo, este, inclusive, tem colocado em xeque as pesquisas qualitativas como 

um todo. 

A interpretação da realidade sobre a perspectiva do pressuposto epistemológico 

Crítico-Dialética pressupõe a superação de visões estática e unilateral, em que não há 

neutralidade, pois, o pesquisador se posiciona, amparado numa rede de ideias coerentes que 

articulam as questões ontológicas, epistemológicas, metodológicas e axiológicas. Na pesquisa 

em educação, isso significa que o texto autoral e crítico aparece sem perder o rigor científico.  

 

3.1.3 - Tipo de Pesquisa Exploratória 

 

Ao discutir-se sobre autores de metodologia de pesquisa científica que descrevem a 

pesquisa exploratória, percebe-se que não há total consenso entre eles. A nível de verificação, 

elencam-se aqui as inferências de Gil (2010), Köche (1997), Lakatos e Marconi (2003).  

Para Gil (2000, p. 27), “as pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar, 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses”.  Mattar (1999) discorre que é o tipo de pesquisa bastante pertinente quando se tem 

uma ideia vaga do problema de pesquisa e a imersão no campo pode possibilitar maior 

conhecimento do problema, construção de questões ou hipóteses explicativas. Köche (1997), 

afirma que é o tipo de pesquisa mais apropriado para casos com poucos estudos 

desenvolvidos, teoria e empiria. Lakatos e Marconi (2003) discorrem sobre a pesquisa 

exploratória como maneira de construir hipóteses, elevar a familiaridade do pesquisador com 

o lócus, fato ou fenômeno com intuito de que haja uma ação posterior para transformar ou 

explicar melhor os conceitos.  

Na perspectiva de Lakatos e Marconi (2003) e Köche (1997), justifica-se a pesquisa 

exploratória, pois não há casos de estudos que articulem a cultura cigana a um processo 

reflexivo e formativo de profissionais de educação na Escola Agnaldo Marcelino Gomes, 

tampouco em Jacobina-Ba e região.  

O processo da pesquisa exploratória ocorreu com as seguintes etapas:  

1º Análise documental do Projeto Político Pedagógico, dos diários de classe, de sequência 

didática e projeto ciganos para levantamento sobre as questões culturais trabalhadas na escola. 

Em especial, analisaram-se as questões ligadas à diversidade e cultura cigana. Como etapa 
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essencial desse primeiro processo, analisou-se a oralidade cigana como fonte/documento para 

perceber as representações criadas na educação escolar. 

2º Descrição e caracterização da escola, com seus respectivos sujeitos, diálogo com os 

profissionais de educação e acompanhamento do contexto escolar. 

3º Formação/ação através das oficinas com os profissionais de educação da EMAMG: 

a) Cultura e identidade 

b)  Diversidade 

c) A (s) cultura cigana (s) e suas especificidades. Destaca-se que ela é uma entre tantas 

outras, no entanto, o foco foi a cultura dos Povos Ciganos 

d) Discussão e construção do produto da pesquisa. 

3.1.4 - Dispositivos da pesquisa para construção dos dados 

Para auxiliar no processo de construção de dados para a presente pesquisa, utilizaram-

se os seguintes dispositivos: Observação participante, Entrevistas semiestruturadas e Diário 

de campo. 

A observação participante surgiu como alternativa por considerar-se um dispositivo 

essencial no processo de investigação científica a partir do problema da pesquisa, atrelando-se 

à proposta do Mestrado Profissional para uma futura intervenção no local da pesquisa. No 

entanto, não foi caracterizada como uma observação participante natural, porque não fazer 

parte do quadro docente da Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes, e sim foi uma 

observação participante artificial. Isso porque há duas formas de observação participante: 

“(...) a) Natural- O observador pertence à mesma comunidade ou grupo que investiga. b) 

Artificial- O observador integra-se ao grupo com a finalidade de obter informações” 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 194). Mas é pertinente ressaltar que já houve algumas 

ações e atividades no lócus da pesquisa, em outros momentos pela pesquisadora, as quais não 

a colocam como uma total estranha naquele espaço, existindo certo trânsito com a 

comunidade escolar.  

Concorda-se também com a definição de Minayo (1993) para a observação 

participante, pois a autora afirma que esta surge, 

Como um processo pelo qual um pesquisador se coloca como observador de 

uma situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica. 
O observador no caso, fica em relação direta com seus interlocutores no 
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espaço social da pesquisa, na medida do possível, participando da atividade 

social deles, no seu cenário cultural, mas com a finalidade de colher dados e 

compreender o contexto da pesquisa. Por isso, o observador faz parte do 
contexto sob sua observação e, sem dúvida, modifica esse contexto, pois 

interfere nele, assim como é modificado pessoalmente. (MINAYO, 1993, p. 

70) 

Nesse processo de observação participante, o pesquisador pode repensar alguns 

aspectos da sua investigação a partir do contato com seus interlocutores, bem como 

compreender outros aspectos que podem aflorar no campo. Caracteriza-se, fundamentalmente, 

como exercício de alteridade, de se colocar no lugar do outro, tornando-se essencial para o 

trabalho de campo na pesquisa qualitativa.  

O uso das entrevistas semiestruturadas com os colaboradores da pesquisa é importante 

por considerar que este dispositivo possibilita que “o sujeito discorra e verbalize seus 

pensamentos, tendências e reflexões sobre os temas apresentados. O questionamento é mais 

profundo e, também, mais subjetivo, levando ambos a um relacionamento recíproco, muitas 

vezes, de confiabilidade” (ROSA; ARNOLDI, 2008, p. 31). Pressupõe uma elaboração de 

perguntas básicas (principais), sendo "complementadas por outras questões inerentes às 

circunstâncias momentâneas à entrevista" (MANZINI, 1990/1991, p. 154). 

É um importante dispositivo para construir dados na pesquisa qualitativa por poder 

provocar relatos com aspectos das histórias de vida, opiniões, valores, afetos, dores, além de 

possibilitar a captação da realidade de maneira mais bruta (DORNELAS, 2011), cuja 

lapidação interpretativa dependerá da perícia do pesquisador a partir de seus dispositivos de 

análise. 

E como terceiro dispositivo de pesquisa, fez-se uso do diário de campo como 

ferramenta que permitiu registrar as observações, reflexões e acontecimentos no lócus da 

pesquisa. Torna-se importante, em especial, para registrar a essência, o não dito, os possíveis 

gestos, trejeitos observados na entrevista semiestruturada. No diário de campo: 

[...] constam todas as informações que não sejam o registro das entrevistas 
formais. Ou seja, observações sobre conversas informais, comportamentos, 

cerimoniais, festas, instituições, gestos, expressões que digam respeito ao 
tema da pesquisa. Falas, comportamentos, hábitos, usos, costumes, 

celebrações e instituições compõem o quadro das representações sociais. 

(MINAYO, 1993, p. 100). 

 O diário de campo funcionou como espaço das observações notadas e memorizadas 

em quaisquer eventos ocorridos no lócus da pesquisa. É importante registrar informações 

básicas antes do evento, uma vez que durante sua realização o pesquisador é também um 
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participante. Nesta etapa, é essencial a memorização e intervenção quando necessário como 

pesquisador e, posteriormente, fazer os registros com auxílio de materiais coletados ou das 

informações notadas no evento, buscando retomar uma ordem cronológica. 

3.1.5 - Caracterização do Lócus e dos Colaboradores 

 

A Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes está situada na Avenida Francisco de 

Assis nº 438, bairro da Catuaba, na sede do município de Jacobina-Bahia. A presente Unidade 

Escolar integra a rede municipal de educação e tem como ato de criação o Decreto nº 114 de 

20 de junho de 2012. Mas tem no ano 2002 sua data inicial como data de funcionamento, 

época em que se chamava Escola Municipal Lourival Martins de Souza. Encontra-se sob a 

jurisdição Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SEMEC.  

A partir da resolução nº 008/2012, tem seus estudos regulamentados, sendo autorizada a 

funcionar ofertando as modalidades de Educação Infantil Etapa Pré-Escolar e Ensino 

Fundamental I (1 º ao 5 º ano). Atualmente, continua a oferecer as referidas modalidades. É 

considerada uma escola de médio porte e funciona nos turnos matutino e vespertino. Seu 

espaço também atende a comunidade local para eventos diversos: reuniões, casamentos, 

ensaios culturais ou para ações solicitadas pela gestão municipal.  

A EMAMG conta com uma boa infraestrutura física, composta por 1 guarita, 1 palco, 1 

pátio grande, 9 salas de aula na parte inferior (Ensino Fundamental I) e 6 na parte superior 

(Educação Infantil), 4 banheiros, 1 secretaria escolar, 1 sala de direção/coordenação, 1 sala de 

professores, 1 sala de informática, 1 cozinha e 1 cantina.  

A organização escolar é composta pelos seguintes profissionais de educação: 

 



71 
 

 

Gráfico 1: Retrato da organização escolar com profissionais de educação. 

 
                  Fonte: A autora, 2017. 

 

Composta por 3 gestores, eleitos pelos profissionais de educação, alunos e pais, sendo 1 

diretora e 2 vice-diretoras; 1 secretária escolar, 1 agente administrativo, 8 agentes/técnicos, 18 

professores e 2 coordenadoras (1 da Educação Infantil e 1 Ensino Fundamental I), totalizando 

33 profissionais de educação.  

Em relação aos alunos, a fala de Bauman (2013) ajuda a compreender o contexto da 

EMAMG: 

Por mais de quarenta anos da minha vida em Leeds, vi pela janela crianças 
voltando para casa da escola secundária mais próxima. Crianças dificilmente 

andam sozinhas; preferem andar em grupos de amigos. Seu hábito não 

mudou. No entanto, o que vejo pela janela tem mudado com o passar dos 
anos. Quarenta anos atrás, quase todos os grupos eram “de uma cor só”; 

hoje, quase nenhum deles o é. (BAUMAN, 2013, p. 7) 

 

Em Educação e Juventude, Bauman (2013) reflete sobre a realidade alemã, destacando 

o convívio entre as crianças, outrora homogêneas. Na contemporaneidade o que se percebe é a 

multiplicidade de cores. Realidade comum no atual contexto educacional, em que se percebe 

coletivos distintos, em termos étnicos, religiosos, sociais, classe, origem, gênero, etc. O que 

leva a pensar no colorido que há na Escola Agnaldo Marcelino Gomes, com alunos negros, 

brancos, ciganos, com deficiência, campo/roça, dentre outros. Diversidade também observada 

em suas distintas localidades de origens, conforme Figura 1: 
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Figura 1: Localidades mais registradas dos alunos da EMAMG22 

 
                              Fonte: A autora, 2017. 

 

A quantidade de alunos da Educação Infantil dos dois turnos, com bases nas consultas 

feitas nas pastas arquivadas na secretaria, fica em 143 alunos. Os alunos do Ensino 

Fundamental constituem o quantitativo de 513 alunos, totalizando nas duas modalidades 656 

alunos, sendo que a faixa etária para Educação Infantil é de 3 a 5 anos; e para o Ensino 

Fundamental I de 6 a 15 anos.  

Desse quantitativo, a divisão por gênero se apresenta dessa forma:  

                                                             
22 As figuras apresentadas nesta pesquisa foram feitas através da ferramenta WordArt, disponível no link 

https://wordart.com, como recurso para texto decorativo adicionado a um documento. É necessário realizar um 

cadastro utilizando uma conta de e-mail, com login e senha. As figuras criadas são salvas e armazenadas, para 

posterior uso em documentos. Em nosso caso, a primeira etapa foi o trabalho manual mesmo seguindo as etapas 

da Análise de Conteúdo, até chegar as definições das unidades de análises: UR e UC. Em nosso caso, utilizamos 

como unidade de registro as palavras-chave. Só depois desse processo, selecionamos as palavras-chave e 

lançamos no WorArt para construção de figuras que visualmente sintetizassem nossos achados. 

 

https://wordart.com/
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Gráfico 2: Gênero dos alunos – Educação Infantil. 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

Gráfico 3: Gênero dos alunos do Ensino Fundamental I 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

 No entanto, a matrícula dos alunos ciganos no ano letivo de 2016 correspondeu a 

0,76% dos 656 alunos, ou seja, 5 alunos ciganos. Todos eles na modalidade do Ensino 

Fundamental.  
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Gráfico 4: Percentual de alunos ciganos e não ciganos na EMAMG 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

Vale a pena ressaltar que no ano letivo de 2017 chegaram 2 alunos ciganos, vindos 

com seus pais da cidade de Valente_BA. 

Quadro 1:  Informações dos alunos ciganos da EMAMG  

Aluno (a) Gênero Etnia Idade Série Localidade 

AC23 1 F Calon 15 5º ano Catuaba 

AC 2 M Calon 14 5ºano Catuaba 

AC 3 F Calon 10 4º ano Catuaba 

AC 4 F Calon 11 5º ano Catuaba 

AC 5 F Calon 11 5º ano Jacobina II 
Fonte: A autora, 2017. 

 

Entre os alunos ciganos mencionados no quadro 1, AC1 concluiu o Ensino 

Fundamental I, e como a EMAMG não oferta o Fundamental II, a mesma não estuda mais na 

referida escola. E até meados de maio, os pais ainda não havia matriculado a filha em outra 

unidade escolar.  

Em relação aos colaboradores da pesquisa, considerou-se como critério de inclusão os 

profissionais de educação efetivos da Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes, pois 

compreendemos que os mesmos tendo uma relação de maior pertencimento à escola, sem a 

circularidade característica de profissionais contratados condicionados às determinações, 

muitas vezes, políticas partidárias das gestões municipais,  têm mais possibilidade de 

ressignificar suas práticas pedagógicas com vistas a inclusão da representatividade cigana na 

                                                             
23 A Sigla AC significa aluno cigano. 
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EMAMG, uma vez que os Mestrados Profissionais trazem como princípio a pesquisa aplicada 

e estabelece um vínculo entre a Universidade e a Educação Básica, podendo: 

[...] configurar-se e firmar-se como uma importante “instância formadora”. 

Ao ingressar em um programa de pós-graduação e realizar sua pesquisa 
científica com o olhar voltado para as situações reais vividas em sala de aula, 

o professor/pós-graduando/pesquisador detém maiores condições de “efetuar 

propostas que denotem sua autoria”, participando ativamente dos debates 

que envolvem seu fazer profissional. (NERES, 2014, p.890) 

Destarte, oportunizar um processo formativo sobre a etnicidade cigana para os 

profissionais de educação da EMAMG efetivos, comprometidos pedagógica e politicamente, 

tem a possibilidade de impactar melhor numa educação mais inclusiva e, quiçá, intercultural, 

com trabalho mais duradouro na escola. Neste aspecto, utilizamos como critério de exclusão 

os profissionais de educação, efetivos da Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes, que se 

recusaram a participar da pesquisa. E dos 33 PE, 18 sinalizaram interesse em participar. Para 

fins de análise, para pesquisa qualitativa, a amostra representativa contou com 8 profissionais 

de educação, conforme Tabela 1:  

Tabela 1: Características dos colaboradores - Amostra representativa 

C Idade Gênero Raça/Etni
a 

DN F/E C/F T/M T/E 

PE_1 35 F Negra Católica Pedagogia 
Psicopedagogia 

Vice-gestora 3 anos 3 anos 

PE_2 51 F Afrodesce
n-   dente 

Testemunha 
de Jeová 

Administração/ 
Mestrado Gestão 

Educacional 

Coord. Ens. 
Fund. 

8 meses 8 meses 

PE_3 40 M Pardo Católico Pedagogia Professor 16 anos 16 anos 

PE_4 45 F Parda Católica Pedagogia/Esp. 
Alfabetização 

Professora 21 anos 3 anos 

PE_5 34 F Branca Presbiteriana Pedagogia Professora 15 anos 5 anos 

PE_6 38 F Parda Assembleia de 

Deus 

Pedagogia/ 

Psicopedagogia 

Professora 15 anos 3 anos 

PE_7 53 F Negra S/religião EM/Técnico Agente  
Alimentação 

6 anos 3 anos 

PE_8 32 M Negro  Testemunha 
de Jeová 

EM/Técnico Agente 
Infraestrutura 

7 anos 3 anos 

Legenda: C- Colaborador/a. DN –Denominação Religiosa. F/E- Formação/Escolaridade – C/F- Cargo/Função 

T/M- Tempo no município. T/E – Tempo na escola. 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 

 PE_8 é nascido em Lages do Batata, distrito de Jacobina, filho de pais agricultores, 

segundo filho de sete irmãos, casado, pais de três filhos, é cristão da denominaçao 

Testemunha de Jeová.. Concluiu o Ensino Médio e em seguida realizou o curso Técnico em 

Infraestrutura pelo IFBA-Jacobina/BA. Ingressou através de concurso público no município e 
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atua na EMAMG como Agente de Portaria há três anos. Atualmente, está cursando 

Licenciatura em Matemática. 

 PE_7 é natural de Jacobina, filha de lavradores, a quarta filha de sete irmãos. Atuou 

como professora leiga em meados de 1985, mas não oficializou a formação em magistério, 

seu grande sonho. Após o casamento, concluiu o Ensino Médio através da Comissão 

Permanente de Avaliação (CPA). Ingressou no serviço público via concurso e realizou o curso 

Técnico em Alimentação pelo IFBA-Jacobina/Ba. Atua na EMAMG como 

agente/alimentação.  

  PE_6 é natural de Jacobina, filha de dona de casa e opérário. Éa primeira filha de três 

irmãos, casada, mãe de dois fihos, evangélica. Ingressou no magistério para não ficar distante 

dos colegas e por falta de opção, mas construiu o gosto pelo magistério no exercício da 

docência. Foi transferida para EMAMG porque a escola anterior fechou o ensino fundamnetal 

I. Atua há três anos como professora efetiva na rede municipal de educação e nessa unidade 

escolar. Graduada em Pedagogia e Especialista em Psicopedagogia. 

 PE_5 Natural de Jacobina, filha de pai taxista e mãe autônoma, a primeira de três 

irmãos, divorciada, mãe de um filho, cristã da denominação religiosa Igreja Presbiteriana de 

Jacobina. Ingressou no serviço público através de concurso loatada para o distrito de Lages do 

Batata em 2001. Após o casamento, solicitou transferênia para sede e foi atuar na EMAMG 

em 2007. Porém, se afastou para exercer a função de coordenadora pedagógica e só retornou a 

essa unidade escolar em 2012. Na rede municipal,  trabalha há 15 anos como professora 

efetiva, dos quais 5 anos na EMAMG. Graduada em Pedagogia. 

 PE_4, é nascida em Santa Luz-BA, filha de dona de casa e lavrador. É a sétima de 

nove irmãos, mãe de nove de dois filhos, divorciada e frequenta a Igreja Católica. Fez 

magistério por falta de opção, adquirindo gosto pelo magistério no exercício da docênicia. 

Ingressou no serviço público através de concurso, foi transferida para EMAMG porque a 

escola anterior fechou o ensino fundamental I e atua nessa unidade escolar há 3 anos, mas 

possue 15 anos como efetiva na rede municpal de educação. É Pedagoga e Especialista em 

Alfabetização. 

 PE_3, nascido em Salvador, mas registrado em Jacobina, filho de mãe servidora 

pública e pai comerciante (responsável pela instalação do Café Beira Rio/Jacobina, atuou 

como mascate e por fim como dono de sorveteria e restaurante), ambos falecidos. É pai de 

uma criança de nove anos. Ingressou no magistério por influência da mãe, a qual acreditava se 

tratar de uma garantia de emprego. Iniciou sua experiência docente no estágio, em seguida 

como professor em regime de contrato em Ourolândia durante 5 anos como alfabetizador do 
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programa Estadual de Alfabetização de Jovens e Adultos (AJA BAHIA) e em seguida em 

salas multisseriadas; em 2001 fez concurso público para Jacobina, sendo aprovado, estando 

lotado na EMAMG há 16 anos. É Pedagogo e atualmente cursa a Especialização em 

Pedagogia em Educação Infantil. 

 PE_2 é nascida em Salvador, filha de mãe professora da rede estadual e pai sargento 

da Marinha. Atua como professora desde os 18 anos. Atuou como alfabetizadora infantil, foi 

proprietária e gestora de uma escola privada em Salvador por 15 anos. Casada, não possui 

filhos. Após o casamento, em 2013, veio morar em Tapiramutá – BA, onde exerceu a função 

de coordenadora do Projeto Chapada. Ingressou no serviço público de Jacobina em 2016, 

através de concurso público para a função de coordenadora pedagógica, atuando na 

modalidade Ensino Fundamental I da EMAMG. Graduada em Educação e Mestre em Gestão 

educacional. 

 PE_1 é natural de Miguel Calmon, distrito de Itapura, mãe e pai aposentados, sexta 

filha de nove irmãos, sendo cinco mulheres e dois homens, mãe de uma menina considera-se 

uma “professora apaixonada pela arte de educar”. Ser professora sempre foi seu sonho de 

infância. Fez magistério e em seguida começou a atuar numa escolar privada, permanecendo 

por 14 anos. Atuou como monitora de uma brinquedoteca, como educadora de crianças 

carentes na Casa Criança do Futuro e no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 

PETI, experiências todas em Miguel Calmon - BA. Atualmente é professora da rede pública 

de Jacobina, ingressou na EMAMG através de concurso há 3 anos e desde fins de 2016 atua 

como vice - gestora e professora. É graduada em Pedagogia e especialista em Psicopedagogia.  

 O breve histórico dos PE, colaboradores da pesquisa, ajudará na compreensão do 

lugar de falar e posicionamento de cada um no processo investigativo como construção 

colaborativa, com múltiplas vozes. 

 

3.2 – PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO:  ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

O Mestrado Profissional em Educação e Diversidade é singular ao aproximar a 

Universidade e Educação Básica, ao potencializar que o educador se enxergue como 

pesquisador do seu fazer pedagógico e ao realizar uma pesquisa implicada capaz de subverter 

a lógica monocultural de uma educação escolar que mostra sérias dificuldades em lidar com a 

diversidade e suas especificidades. Ocorre, no entanto, que as pesquisas qualitativas em 

educação precisam garantir a validade do processo investigativo, com um caráter de 
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cientificidade mais consistente.  Pois, via de regra, se restringem a meras descrições, 

altamente carregadas de subjetividade, sem a codificação das fontes. 

Buscando não cair nessa armadilha, acredita-se que o uso da Análise de Conteúdo 

como procedimento interpretativo para análise dos dados construídos a partir da imersão em 

campo, contribui para referendar um trabalho com mais rigor científico. A análise de 

conteúdo neste trabalho é tomada na perspectiva de Bardin,  

Enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila entre dois 
polos do rigor da objetividade e da fecundidade da subjetividade. Absolve e 

cauciona o investigador por esta atração pelo escondido, o latente, o não 
aparente, o potencial inédito (do não-dito), retido por qualquer mensagem. 

(BARDIN, 1977, p. 9). 

Exige conhecimento, perícia e habilidade do pesquisador para seguir as etapas 

essenciais à análise de conteúdo: 1- Pré-análise, 2 - a exploração do material 3 -  o tratamento 

dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Na etapa da pré-análise, deve-se realizar: 

a) A leitura flutuante (primeiro contato com os documentos); 

b) Escolha dos documentos e demarcação do universo, ou seja, gênero de documentos a 

serem analisados. E dependendo da existência de outros dispositivos utilizados na construção 

dos dados, constitui-se um corpus a partir de regras básicas: exaustividade, representatividade 

(com amostragem que garanta generalizações), homogeneidade (documentos homogêneos, 

com critérios precisos sem particularidades), pertinência (documentos adequados como fonte 

de informação de acordo como objetivo da análise); 

c) Formulação das hipóteses e dos objetivos; 

d) Referenciação dos índices e elaboração dos indicadores: índice como alusão explícita 

de determinado tema na mensagem; a partir do índice, passa-se a construção dos indicadores. 

 

Uma vez escolhidos os índices, procede-se à construção de indicadores 
precisos e seguros. Desde a pré-análise devem ser determinados operações 

de recorte de texto em unidades comparáveis de categorização para análise 

temática e de modalidade de codificação para o registro dos dados 

(BARDIN, 1977, p. 100). 
 

e) Preparação do material, ou seja, uma preparação formal com edição;  

 Na etapa da exploração do material, Bardin (1977) afirma ser a fase mais longa e 

cansativa, pois consistirá basicamente de operações de codificação, desconto ou enumeração 

em função de regras anteriormente estabelecidas. 
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 Durante a fase do tratamento dos resultados obtidos e interpretação, há que se realizar 

as operações estatísticas, sínteses e seleção dos resultados, inferências e a interpretação para 

fins teóricos ou pragmáticos ou direcionada a uma nova análise.  

 A estrutura da codificação comporta três escolhas, em se tratando de uma análise 

quantitativa: recorte (escolha das unidades), enumeração (escolha das regras de contagem), 

classificação e agregação (escolha das categorias). 

 Nesta fase, Bardin (1977) aborda as definições das unidades de registro e de contexto, 

buscando descobrir: 

Quais os elementos do texto a ter em conta? Como recortar o texto em 
elementos completos? A escolha das unidades de registro e de contexto, 

deve responder de maneira pertinente ‘pertinência em relação às 

características do material e face aos objetivos da análise’ (BARDIN, 1977, 

p. 104). 

A unidade de registro pode ser escolhida a nível semântico (tema) ou a nível 

linguístico (palavra ou a frase). A palavra pode ser analisada a partir da categoria de palavras 

como substantivos, adjetivos, verbos, advérbios. Já o tema é basicamente usado como unidade 

de registro com intuito de se pesquisar opiniões, atitudes, crenças, valores, dentre outros. 

Geralmente são respostas as questões mais abertas, sejam elas individuais ou coletivas. 

A unidade de contexto, por sua vez,  

Serve de unidade de compreensão para codificar a unidade de registro e 
corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões (superiores às da 

unidade de registro) são ótimas para que se possa compreender a 
significação exata da unidade de registro. Isto pode ser, por exemplo, a frase 

para a palavra e o parágrafo para o tema (BARDIN, 1977, p. 107). 

Tanto a unidade de registro quanto a unidade de contexto podem ser testadas em 

pequenas amostras, com o objetivo de assegurar a operacionalização de instrumentos mais 

apropriados. 

Na regra da enumeração, é importante distinguir a unidade de registro, o que se conta, 

e a regra da enumeração, ou seja, o da contagem.  Podem ser marcados pela presença ou 

(ausência), pela frequência, pelo modo intensidade, pela direção, pela ordem ou pela 

coocorrência. 

E, por fim, passa-se para a análise qualitativa, caracterizada pela inferência a partir da 

presença do índice, isto é, tema, palavra ou personagem e não pela frequência de sua aparição 

na comunicação individual. 
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Para tal análise de conteúdo, foi pertinente a constituição de um corpus, que, na 

presente proposta de pesquisa, submeteu à análise de conteúdo, as entrevistas, os protocolos 

de observação e diário de campo, que foram utilizados durante o processo investigativo e na 

construção colaborativa das oficinas formativas. Sobretudo, foi a partir da imersão no campo, 

com a construção dos dados que pudemos elencar, conforme propõe Bardin (1977), as etapas 

da pré-análise, exploração do material, codificação dos resultados, inferências e interpretação, 

com vistas a ter o compromisso com a rigorosidade científica.  

Portanto, desde a análise documental até os resultados da pesquisa, a Análise de 

Conteúdo se mostrou fundamental para produção dos dados, evidenciados nos conteúdos das 

mensagens dos textos dentro do seu contexto social. 

 

 

3.3 - ANÁLISE DOCUMENTAL SOBRE DIVERSIDADE CULTURAL E CULTURA 

CIGANA 

 

A partir da Escola dos Annales, o conceito de documento ganha novas dimensões, em 

função de não mais ser encarado como fonte de verdade e neutralidade, uma vez que não fala 

por si, pois, sendo fruto da produção humana, carrega muito do contexto de seu autor, de seu 

tempo de produção e das ideologias que emanam nas entrelinhas. Para captar tais achados, 

depende significativamente da habilidade e perícia do historiador. Outro ponto relevante 

trazido pelos Annales foi a ampliação das fontes históricas, pois não eram apenas 

considerados como fontes os documentos escritos, mas orais, visuais, utensílios, objetos, 

estatísticas, dentre outras que remontassem à atividade humana. Conforme Cellard (2008), 

todo e qualquer vestígio do passado pode ser utilizado como testemunho e, portanto, como 

uma fonte ou documento. Agrega-se aos textos escritos, as fontes iconográficas, 

cinematográficas, relatórios de entrevistas, registros de observações. E é pertinente ressaltar 

que também a partir da Nova História, a oralidade ganha status de documento. Certamente, 

que a ampliação desse leque dos documentos provoca críticas endógenas e exógenas aos 

Annales, mas é inegável as importantes contribuições para as pesquisas em Ciências Sociais, 

fundamentalmente pela historiografia, ao se abrir para trabalhos de cunho interdisciplinar com 

a área em questão. 

Mesmo não fazendo uma pesquisa histórica, e sim em educação, é comum que a 

formação como historiadora apareça implicitamente. Buscava-se encontrar no lócus de 

pesquisa fontes diversas que pudessem contribuir para uma análise do que os profissionais de 
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educação têm feito em suas ações pedagógicas a respeito da cultura, diversidade e, em 

especial, da cultura (s) cigana (s) por esta ser a centralidade deste trabalho investigativo. 

A análise documental se fez em fontes primárias, garimpadas nos arquivos digitais da 

escola e em arquivos impressos na secretária escolar. Encontraram-se fontes diversas para 

além de documentos escritos, no entanto, descobriram-se apenas fontes escritas: o Projeto 

Político Pedagógico, numa versão incompleta, mas a única disponível; uma sequência didática 

sobre a cidade de Jacobina, cujo tema foi Jacobina cidade do ouro, o projeto Ciganos: 

história, cultura e tradições e os diários de classe, do ano base de 2016, para identificar os 

possíveis registros das atividades ou conteúdos trabalhados durante o ano letivo em questão. 

Constituíram-se como corpus para análise documental os documentos elencados no 

parágrafo anterior, os quais foram organizados, codificados e analisados a partir do 

procedimento interpretativo da Análise de Conteúdo, porém com algumas especificidades, 

como o fichamento de cada documento, o levantamento dos termos e assuntos recorrentes e a 

codificação a partir das unidades de registro e contexto, para corroborar melhor com a análise. 

O quadro 2 traz a primeira etapa da organização do material. 

 

Quadro 2: Primeira etapa de organização do material 

 

TÍTULO 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 

 

CARACTERIZAÇÃO DO CONTEÚDO 

Projeto Político 
Pedagógico 

Projeto que objetiva nortear a organização do 
trabalho pedagógico da escola.  
Contém 16 páginas e estava arquivado no artefato 
tecnológico do computador da secretaria. 

O PPP em questão, encontra-se incompleto e sem 
a formatação e identificação inicial da instituição. 
No texto em si traz os seguintes aspectos ou 
tópicos: apresentação, justificativa, identificação 
e caracterização da escola, visão, missão e 
valores; objetivo geral e objetivos específicos; 
metas, princípios educativos, fundamentos 

epistemológicos; organização escolar, proposta 
curricular; e implementação e avaliação. 

Projeto 
Ciganos: 
História, cultura 
e tradições 

Projeto que na verdade é uma sequência didática 
que foi projetada para trabalhar na segunda 
semana de maio de 2015, extensivo a 2016, por 
ser próxima ao dia Nacional dos Ciganos. 
Contém 4 páginas e estava arquivado no artefato 
tecnológico do computador da secretaria 

Construído na seguinte estrutura: introdução, 
justificativa, objetivo, clientela, competências, 
habilidades, conteúdos, metodologia, avaliação e 
referências. 

Sequência 
didática 
“Jacobina 
cidade do ouro” 

Sequência didática para comemoração do 
aniversário da cidade para os alunos da Educação 
Infantil.  Contém 09 páginas e estava arquivado 
no artefato tecnológico do computador da 
secretaria. 

A primeira parte do projeto consta de: tema, 
justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, 
metodologia, conteúdos, avaliação e referências. 
A segunda parte é compostas por textos e 
atividades prontos para serem usados em sala de 
aula. 

Diários de 

classe – ano 
base 2016 

Foram 19 diários de classes pesquisados ao 

término do conselho de classe, por teoricamente 
todos já estarem arquivados na secretaria da 
escola.  

Os diários constavam os conteúdos ou temas 

trabalhados na educação Infantil e Ensino 
Fundamental I. Nos quais buscamos identificar 
aspectos registrados ligados à cultura, diversidade 
e cultura cigana. 

Fonte: A autora, 2017. 
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Após esse processo, buscou-se codificar, categorizar e analisar cada documento a 

começar pelo PPP da escola. 

 

3.3.1 - Projeto Político Pedagógico da Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes 

 

O Projeto Político Pedagógico diz respeito ao processo de organização do trabalho 

pedagógico da escola em seu contexto geral. “A escola é o lugar de concepção, realização e 

avaliação de seu projeto educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico 

com base em seus alunos” (VEIGA, 2001, p. 10). O que implica dizer que a escola deve 

assumir suas responsabilidades nesse processo organizativo sob pena de que isto recai sobre 

as instâncias administrativas superiores. 

Nesse sentido, para analisar de forma mais ampla o PPP, fez-se a codificação e 

categorização do texto apresentado no referido documento, conforme Quadro 3:  

 

Quadro 3: Codificação do Projeto Político Pedagógico 

CATEGORIA 

EMERGENTE 

EDUCAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO 

 
 

MUNDO GLOBALIZADO 

Pluralismo político 

Multiculturalidade 

Intolerância nas relações 

Diferenças de classe/oportunidade 

Combate à exclusão 

Inclusão social 

Avanços tecnológicos 

Comunicação instantânea 

Globalização da economia 

 

 

ESCOLA 

CONTEMPORÂNEA 

Autonomia 

Participação social 

Cidadãos conscientes 

Construção do conhecimento 
Trabalho coletivo 

Transformação social 

Aprender, conviver e ser 

Inserção no mercado de trabalho 

CATEGORIA 

EMERGENTE 

PRÁTICA EDUCATIVA 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO 

 

 

METODOLOGIA 

Pedagogia Histórico-Crítica  

Pedagogia por projetos 

Prática-teoria-prática 

Sujeito em múltiplas dimensões 

Conteúdos dos PCN e REDE 

 

VALORES 

Ética democrática 

Justiça 

Respeito mútuo 

Solidariedade 
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Responsabilidade social 

 

 

DESAFIOS 
Assegurar direito a educação em Igualdade de 

condições 

Acesso e permanência ao ensino público 

Gratuidade e qualidade 

 

DIVERSIDADE 

Zona rural 

Zona urbana 

Filhos de comerciantes 

Filhos de agricultores 

Filhos de ciganos 

 

OBJETIVOS E METAS 

Acompanhamento do baixo rendimento dos alunos 

Acompanhamento de crianças com necessidades 

educacionais especiais  
Interação e integração família escola 

Formação continuada para professores 

Gerenciamento financeiro participativo 

CATEGORIA 

EMERGENTE 

PARADIGMA EPISTEMOLÓGICO 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO 

 

MUNDO 

Interação homem-homem 

Interação homem-meio social 

Diversidade cultural 

Superação das injustiças e diferenças 

SOCIEDADE Libertadora 

Crítica-reflexiva 

Igualitária 

Democrática 

Integradora 

Oposta à sociedade capitalista 

HOMEM Sujeito da história 
Transformador de si e da sociedade 

EDUCAÇÃO Crítico-cidadã 

Reflexão das questões sociais 

Superação da realidade 

CATEGORIA 

EMERGENTE 

PROPOSTA CURRICULAR 

UNIDADE DE CONETXTO UNIDADE DE REGISTRO 

 

 

MARCOS LEGAIS 

Constituição de 1988 

LDB/1996 

ECA 

Lei 11.769 

Lei. 10.639/2003 

Lei 11.645/2008 

Decreto nº 6.571/2008 

 

 
AVALIAÇÃO 

Processual e diagnóstica 

Dificuldade de acompanhamento individualizado 
Consideração dos erros 

Atingir objetivos do professor 

Metodologia da autoavaliação 

Reflexão da prática pedagógica na AC 

Registros, Portfólios, Relatórios 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Considerando o objeto de estudo, a inserção da cultura cigana nas práticas 

pedagógicas dos profissionais de educação da Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes, a 
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definição das unidades de registro, de contexto e a categorização de tais índices, trazem-se as 

palavras-chave presentes no PPP e oportuniza-se a análise da inserção ou não da temática a 

partir da redução das categorias empíricas associadas às categorias analíticas. 

 

Quadro 4: Categorização analítica e empírica do PPP da EMAMG 

CATEGORIA 

ANALÍTICA 

CATEGORIA 

EMPÍRICA 

TEXTO (UC) 

 

 

 

FORMAÇÃO 

 

Educação na 

contemporaneidade 

 

Aspectos que são tidos como comuns no mundo atual, como o 

pluralismo político, a multiculturalidade, a intolerância nas relações 

inter e intrapessoais, as diferenças de classe e de oportunidades, o 
combate a toda forma de exclusão e a necessidade de inclusão 

social, são dominantes, o que exige maior autonomia, novas formas 

de participação social e um novo tipo de formação educacional. 

Formação 

continuada 

A escolar deverá no período de 2014 a 2016 realizar curso de 

formação continuada para professores e incentivar seus professores 

a participarem de cursos promovidos pela SEMEC. 

 

 

 

 

PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

 

Prática educativa A nossa proposta tem também como referência básica, pautar-se por 

princípios da ética democrática: justiça, respeito mútuo, 

solidariedade e responsabilidade social atuando como profissionais 

e como cidadão. 

Atualmente a escola funciona da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e EJA nos três turnos, sendo a maioria de sua 

clientela alunos da zona rural e urbana, são filhos de pequenos 

agricultores, comerciantes, outros com empregos no comércio. 

Recebemos também filhos de ciganos que residem no bairro o qual 

a escola está inserida. 

Proposta Curricular A instituição oferecerá aos seus alunos serviços educacionais com 

base nos princípios (...) da lei 11.769 que dispões sobre a 

obrigatoriedade do ensino da música na educação básica, da lei 

10.639 que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira"da 

lei 11.645 que inclui no currículo oficial da rede de ensino a 
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena” e Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008 que 

dispõe sobre o atendimento educacional especializado (...) 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Os trechos retirados do PPP, conforme o Quadro 4, buscou recortar textos que estavam 

associados há duas das três categorias analíticas formação e prática pedagógica, a partir das 

categorias empíricas emergidas do documento. Mesmo assim, em nenhum momento, existe a 

construção de uma proposta curricular articulada à organização da prática pedagógica adotada 

pela escola, pois sua intenção em adotar uma Pedagogia Histórico-Crítica deveria coadunar 

também com uma proposta curricular com fins emancipatórios. Nem tampouco, elenca os 

projetos pedagógicos trabalhados por determinação da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura (SEMEC) ou os projetos representativos de sua função autônoma em dar visibilidade 

às problemáticas e grupos étnicos locais presentes na escola. E, nesse sentido, os ciganos são 
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apenas referenciados quando no histórico da escola, há a sinalização que a instituição recebe 

alunos filhos de ciganos. 

Se a centralidade da pesquisa foi um processo formativo para profissionais de 

educação sobre a diversidade e em especial sobre a cultura cigana, não poderia deixar de 

registrar que uma das metas elencadas para 2014-2016, no PPP em análise, foi a realização de 

curso de formação continuada para professores e incentivo à participação de cursos 

promovidos pela SEMEC. Certamente, esse indicativo será levado em consideração para o 

suporte ao produto nos próximos dois anos, a ser explanado no último capítulo. 

Não é função da pesquisa discutir com centralidade o Projeto Político Pedagógico, 

mas sua análise é de grande relevância porque é o fio condutor das ações pedagógicas na 

escola. E ao reconhecer a EMAMG como um espaço da diversidade, esses sujeitos diversos 

devem ter sua representatividade nesse importante instrumento pedagógico e político da 

escola. Pois, 

O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um 
sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente [...]. Na 

dimensão pedagógica reside a possibilidade de efetivação da 

intencionalidade da escola, que é a formação de cidadão participativo, 
responsável, compromissado, crítico e criativo. Pedagógico, no sentido de 

definir as ações educativas e as características necessárias às escolas de 

cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade (VEIGA, 2001, p. 13). 

 

O que corrobora com a participação efetiva de todos os segmentos que compõem a 

escola, considerando a representatividade cultural dos alunos para se estabelecer uma conexão 

mais vital com eles. No caso da Escola Agnaldo Marcelino Gomes, com alunos do campo, 

negros, ciganos, pessoas com deficiências e necessidades educacionais especiais. De fato, a 

reconstrução do PPP da referida instituição é uma ação sine qua non para rever suas funções 

pedagógica e política, contemplando inclusive o que já se faz, mas não se registra. 

 

3.3.2 - Diários de Classe 

A análise documental dos diários de classe fez parte da primeira fase da organização 

do material, mas não se seguiu posteriormente a codificação e categorização proposta pela 

análise de conteúdo. Fez-se levantamento de conteúdos programáticos ou atividades ligadas à 

cultura, diversidade e cultura cigana registradas pelos professores nas cadernetas do ano letivo 

de 2016. Consulta feita após o término do período letivo, uma vez que estes documentos 

estariam fechados e já entregues à Secretaria. Apenas duas cadernetas não foram encontradas. 
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Consultaram-se 19 diários de classes, das modalidades da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I, dos turnos matutino e vespertino, com os registros de março a dezembro de 

2016. O Quadro 5 representa os temas mais registrados, conforme a frequência de aparição, 

sendo que os temas relacionados a cultura cigana foram registrados apenas em 2 cadernetas. 

                            Quadro 5: Conteúdos ou atividades aliadas a temática da diversidade 

MÊS CONTEÚDO OU ATIVIDADE 

MARÇO DIA DA MULHER 

 

PÁSCOA  

 
PALESTRA SOBRE A PÁSCOA 

 
ENFEITAR AS CRIANÇAS DE COELHO 

 
SÍMBOLOS DA PÁSCOA 

ABRIL DIA DO ÍNDIO 

 
ENFEITAR AS CRIANÇAS DE ÍNDIO 

 
FILME "TAINÁ" 

 
O QUE É SER INDÍGENA 

 
ÍNDIOS NO BRASIL 

MAIO DIA DO TRABALHO 

 

DIA DAS MÃES 

JUNHO APRESENTAÇÃO CIGANA (PÁTIO) 

 
CULTURA CIGANA (PÁTIO) 

 
SÃO JOAO 

JULHO JACOBINA: SUA HISTÓRIA 

 
HISTÓRIA DE JACOBINA 

 
LENDAS DE JACOBINA 

AGOSTO DIA DA BANDEIRA 

 
FOLCLORE 

 
DIA DO SOLDADO 

SETEMBRO DESFILE CÍVICO NA CATUABA 

OUTUBRO DIA DA CRIANÇA 

NOVEMBRO CONSCIÊNCIA NEGRA – MENSAGEM 

 
CONSCIÊNCIA NEGRA – PINTURA 

 

CAPOEIRA 

Fonte: A autora, 2017. 

Percebe-se que os conteúdos ou atividades apresentadas no Quadro 5 retratam o 

cenário trabalhado no que tange à diversidade. Aproxima-se a um trabalho pontual, 

celebratório, seguindo o calendário determinado pela SEMEC, sendo adotado como conteúdo 

programático. 

A contemplação dos temas consciência negra e dia do índio, como eventos 

celebratórios, por si só não atende à legislação citada no PPP, pois exigiria práticas 
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pedagógicas, posicionamentos e escolhas políticas que busquem considerar os sujeitos em 

seus contextos sociohistóricos e culturais e, fundamentalmente, como sujeitos da resistência, 

de lutas e conquistas. Até mesmo para contribuir com os alunos para o reconhecimento de 

suas identidades culturais. Também, do ponto de vista de legislações, Jacobina possui a Lei 

1241 de 28 de abril de 2014, que instituiu o Dia Municipal do Cigano e não consta no PPP. 

Lei como importante indicativo de reconhecimento dos Povos Ciganos para Jacobina e, quiçá, 

como pontapé inicial para futuras políticas públicas. Assim, como as questões indígena e 

negra, a questão cigana também é trabalhada de maneira celebratória e pontual. Muito em 

função de um personagem.  É válido ressaltar que um docente cigano assumiu a vice-direção 

da escola e tem empreendido ações sobre cultura cigana na escola.  

Considerando os temas supracitados mais ligados aos aspectos culturais e de 

diversidade, temos o cenário representado pelo Quadro 6, conforme os registros por ordem de 

maior frequência nos diários. 

                                   Quadro 6: Índices de frequência dos conteúdos nos diários de classe – ano 2016 

Posição C/A ID 

1º São João 29 

2º Folclore 24 

3º Dia da Criança 13 

3º Dia do Índio 13 

4º Páscoa 10 

5º História de Jacobina 07 

6º Consciência Negra 04 

7º Cultura Cigana 02 

         Legenda:C/A- Conteúdo ou Atividade ID- Índice de Frequência 

                                            Fonte: A autora, 2017. 

Evidencia-se que não há uma coerência epistemológica e metodológica do que 

preconiza o Projeto Político Pedagógico, com os conteúdos registrados nos diários de classe, 

pois a referida pedagogia entende a questão educacional com alicerce no desenvolvimento 

histórico objetivo.  

[...] A tarefa a que se propõe a pedagogia histórico-crítica em relação a 
educação escolar, implica: a) identificação das formas mais desenvolvidas 

em que se expressa o saber objetivo produzido historicamente, reconhecendo 

as condições de sua produção e compreendendo as suas principais 

manifestações, bem como as tendências atuais de transformação; b) 
conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne 

assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares; c) provimento dos 

meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo 
enquanto resultado, mas aprendam o processo de sua produção, bem como as 

tendências de sua transformação (SAVIANNI, 2008, p. 9). 
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Deveria ser, portanto, uma ação educativa que opte por uma prática pedagógica 

coadunada aos os interesses dos grupos que lutam por transformação social, ou seja, a escola 

tem o papel preponderante para superação da atual organização social do sistema capitalista, 

mesmo dentro de um espaço de atuação curto, porém que pode ter interferência na vida dos 

sujeitos e da sociedade. 

3.3.3 - Projeto: Ciganos: História, Cultura e Tradições 

O projeto em questão tem o diferencial porque já é documento encontrado nos 

arquivos da escola que evidencia a preocupação em trabalhar a cultura cigana. Foi construído 

em 2015 e extensivo a 2016, mesmo sendo também uma ação pontual e esporádica. Na leitura 

flutuante do mesmo, trata-se muito mais de uma sequência didática do que um projeto de fato.  

Foi feita a seguinte codificação do mesmo para a posterior análise: 

Quadro 7: Categorização empírica do projeto “Ciganos: cultura e tradições” 

 

CATEGORIA 

 

CULTURA CIGANA 

 
UNIDADE DE CONTEXTO 

 
UNIDADE DE REGISTRO 

 

 
VALORES REFERENCIAIS  

FAMÍLIA 

PARTLHA 
INDISSOLUBILIDADE DO MATRIMÔNIO 
RELIGIOSIDADE 
AUSÊNCIA DE VALORES DOS NÃO-CIGANOS 

 
 

FALSAS ESTEREOTIPIAS 

POVO POBRE 
SEM HISTÓRIA 
DESONESTO 
IMORAL 

FASCÍNIO/ESTIGMAS 
PRECONCEITOS ETNOCÊNTRIOCO 

 
 
 

HISTÓRIA 

CULTURA PRÓPRIA 
RIQUEZA NAS MANIFESTAÇÕES 
POSSIBILITAR A VISIBILIDADE 
CIGANOS COMO AGENTES E VÍTIMAS 
HETEROGENEIDADE 
DESMISTIFICAÇÃO 

TRADIÇÕES DO POVO 
HISTÓRIA DE JACOBINA 

 
OBJETIVOS PROPOSTOS 

CONHECER 
MANUTENÇÃO CULTURAL NO BRASIL 

 
 

PÚBLICO 

ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
ALUNOS DO FUNDAMENTAL I 

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

 
CONTEÚDOS 

MÚSICA; DANÇA; ALIMENTAÇÃO; FESTAS, MORADIA 
ORIGEM; BANDEIRA; HINO 

Fonte: A autora, 2017. 

A presente sequência didática por si só já é um diferencial ao propor um trabalho 

sobre a cultura cigana na educação escolar, mas como uma fonte documental é passível de 

análises e interpretações. Dessa forma, a partir da codificação mostrada no Quadro 7, foram 

recortados os textos da unidade de contexto que melhor auxiliaram as análises: 
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Quadro 8: Unidades de registro e de contexto do projeto Ciganos. 

UC UR Parágrafo (TEXTO) 

 

VALORES 
REFERENCIAIS 

FAMÍLIA 

PARTLHA 

INDISSOLUBILIDADE 

DO MATRIMÔNIO 

RELIGIOSIDADE 

AUSÊNCIA DE 

VALORES DOS NÃO-

CIGANOS 

Vivemos em um mundo onde as grandes referências de 

nossa vida têm sido deixadas de lado, referenciais como a 

família, a partilha, à indissolubilidade do matrimônio, a 

religiosidade e outros. Essa ausência dos valores e dos 

referenciais tem tornado a sociedade frágil e 

facilmente direcionada para caminhos que não nos 

leva para experiência de vida com dignidade. 

 

 

HISTÓRIA 

 

 
 

DESMISTIFICAÇÃO 

Percebe-se que dentre as variadas culturas da população 
brasileira destaca-se a cultura cigana, onde a mesma 

chama atenção da sociedade pelo seu modo de vida, seus 

costumes e tradições. O projeto “CIGANOS: História, 

Cultura e Tradições” pretende desmistificar a visão 

equivocada e o mito que as pessoas não-ciganas tem 

sobre esse grupo” exótico”, os ciganos. 

 

 

 

CONTEÚDOS 

MÚSICA 

DANÇA 

ALIMENTAÇÃO 

FESTAS 

MORADIA 

ORIGEM 

BANDEIRA 

HINO 

A cultura cigana (músicas, danças, alimentação, festas, 

etc.); Moradia cigana; Aspectos sócios culturais dos 

ciganos; Origem do povo cigano; A Bandeira Cigana; O 

Hino Cigano. 

VALORES 

REFERENCIAIS 

ALUNOS 

PROFISSIONAIS DE 

EDUCAÇÃO 

Alunos da Educação Infantil e Fundamental I; 

Professores; Coordenadores; Direção e demais 

funcionários da escola. 

Fonte: A autora, 2017. 

A concepção da proposta traz quatro pontos que merecem questionamentos: o discurso 

etnocêntrico para nivelar a superioridade dos valores ciganos em relação à sociedade não 

cigana; a contradição em desmistificar as falsas estereotipias em relação aos ciganos, mas ao 

mesmo tempo a utilização do termo exótico para os ciganos; o envolvimento dos alunos e dos 

profissionais de educação na proposta, mas não há a presença do objeto da proposta, ou seja, a 

comunidade cigana; e, por fim, conteúdos programáticos que mais contribuem para uma 

valorização celebratória da cultura cigana do que para enxergar os ciganos em seu contexto, 

com as estratégias de sobrevivência frente ao preconceito e discriminação impostos em sua 

trajetória. 

Se “a relação da escola com os ciganos tem-se pautado por um ‘conhecimento’ 

estereotipado da sua cultura e modos de vida e uma incapacidade de trabalhar com a 

diferença, construindo com estas comunidades uma relação de subordinação 

minoria→maioria” (CASA-NOVA, 2006, p. 177), a Escola Municipal Agnaldo Marcelino 

Gomes pode vir a potencializar e ressignificar seu trabalho em relação aos Povos Ciganos, de 

forma mais efetiva, desde que se proponha a compreender os processos históricos, sociais e 
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culturais como questões complexas e multidimensionais que envolvem os ciganos em sua 

origem.  

3.3.4 - Sequência Didática: Jacobina Cidade do Ouro 

A presente sequência didática foi proposta para a comemoração do aniversário da 

cidade de Jacobina, sendo destinada ao público da educação infantil na faixa etária de 3 a 5 

anos, com período para ocorrer entre 25 a 29 de julho.  

Quadro 9: Categorização empírica da sequência didática “Jacobina cidade do ouro” 

CATEGORIA   

CIDADE DE JACOBINA 

UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE DE REGISTRO 

PROPOSTA Aniversário de Jacobina 

Comemoração 

História do município 

Sugestões pedagógicas 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 METODOLÓGICA 

Roda de conversa 

Leitura 

Símbolos da Bandeira 

Produção local 

Música –Hino local 

Produção de desenho 

Exibição de vídeo 

CONTEÚDOS Surgimento da cidade 

Origem do nome 
Cultura, crenças e religiosidade 

Pontos turísticos 

Recursos Naturais 

AVALIAÇÃO Processual 

Observação 

Participação 

Percepção de dificuldades e conquistas 

Incentivos aos alunos com dificuldades 

   Fonte: A autora, 2017. 

 

A proposta traz a relevante inciativa em tentar discutir a História Local, mas a faz 

dentro de um marco celebratório, a partir do aniversário da cidade, com muitas das atividades 

prontas, anexadas à sequência, o que pode caracterizar apenas para a aplicabilidade do 

professor e, portanto, sem tanta autonomia, conforme o Quadro 10, que traz o parágrafo da 

unidade de contexto Sequência didática metodológica. 
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Quadro 10: UC, UR e texto da UC - Sequência didática metodológica 

UR UC Parágrafo (TEXTO) 

Roda de conversa 

Leitura 

Símbolos da bandeira 

Produção local 

Música –Hino local 

Produção de desenho 

Exibição de vídeo 

 

 

SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA 

METODOLÓGICA 

Iniciar a rotina diária. 

1.Roda de Conversa: Vocês sabem o nome da cidade que vocês 

moram? 

- Sabem o que é comemorado no dia 28 de julho? 

- No dia 28 deste mês é comemorado o aniversário de jacobina? 

- Alguém sabe como surgiu Jacobina? 

A professora fará uma leitura curta sobre como surgiu jacobina, a 

origem do seu nome e quem eram seus habitantes. (Falar sobre os 
índios payayás).  

2.Apresentar os produtos que são produzidos em Jacobina. 

3.Apresentar a bandeira de Jacobina aos alunos, mostra que ao 

redor da bandeira tem o sisal e a mamona, explicando os 

significados das cores e dos símbolos da bandeira. 

4.Pintura da bandeira e construção de um porta-retratos da 

mesma. 

5.Lista de produtos da região de jacobina focando a letra inicial e 

a final, relacionando com a letra inicial do nome dos alunos. 

6.Atividade com textinho do jacaré focando a letra inicial do 

nome de Jacobina. 
7.Música: Hino de Jacobina. 

8.A professora trará a música do hino de Jacobina para as 

crianças apreciarem. Em seguida fará uma roda de conversa com 

as crianças sobre qual o mesmo. 

9.Será entregue as crianças folha de sulfite, lápis de cor e giz de 

cera para que desenhem algum ponto histórico de Jacobina. 

10.Assistir o vídeo “Xaxado” sobre Jacobina 

Fonte: A autora, 2017. 

Entretanto, não coube uma análise mais específica e profunda da referida sequência 

didática por não se tratar do foco da pesquisa. No que tange à proposta da análise documental, 

há a menção a cultura local pela temática da proposta, mas suas atividades pouco dialogam e 

se conectam com a proposta pedagógica definida no PPP. 

 

3.3.5 - Representações24 da Comunidade Cigana sobre a Educação Escolar: diálogo com pais 

e lideranças ciganas 

 

Analisar as representações que a comunidade cigana tem sobre a educação escolar foi 

uma forma de ratificar o lema preconizado por Charlton (1993) que dizia: “nada sobre nós, 

                                                             
24 As representações aqui discutidas da comunidade cigana sobre a educação escolar e dos profissionais de 

educação da EMAMG sobre os povos ciganos, foram inspiradas em Moscovici (2015) que, além de sua 

abordagem epistemológica de extrema riqueza como fundador da Teoria das Representações Sociais, possuiu 

uma implicação forte com os ciganos na Romênia, pois, como judeu, Serge Moscovici compartilhou da 

discriminação e do trabalho em campos de concentração durante o período entre guerras e, mais precisamente na 

Segunda Guerra Mundial. 
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sem nós”25, uma vez que, mesmo tendo o processo de formação docente como centralidade da 

pesquisa, o mesmo versou sobre os Povos Ciganos e suas peculiaridades e, portanto, foi 

imperativo dialogar com esses sujeitos para compreender a complexidade que envolve o 

acesso e permanência das crianças e jovens ciganos na escola. 

Selecionaram-se então para tal diálogo a matriarca, o patriarca e o professor e cigano 

(como lideranças do grupo), pois conforme Casa-Nova (2005), o processo educativo das 

crianças e jovens não é apenas função dos pais, funciona como educação familiar e 

comunitária, bem como os pais de alunos ciganos matriculados na EMAMG. A oralidade dos 

povos ciganos como fonte documental e suas representações sobre o espaço escolar puderam 

contribuir para reflexões no processo de formação, veiculadas pelas oficinas formativas26 para 

os profissionais de educação da escola. Dois dispositivos de pesquisa foram utilizados nesse 

processo, a entrevista semiestruturada e a observação participante.  

O Gráfico 5 retrata os participantes da comunidade cigana nesse processo: 

 

 Gráfico 5: Participantes Ciganos na Análise Documental/Oralidade 

 
                  Fonte: A autora, 2017. 

 

Dessa forma, realizou-se o diálogo com 3 lideranças do grupo e 6 pais, considerando 

como o ano base de 2016, em que a escola contava com 5 alunos ciganos de um quantitativo 

de 656 alunos. Importante ressaltar que os seis pais representam a filiação de 3 alunos, visto 

                                                             
25 Em 1993, era publicado mais um livro cujo título contém o lema NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS. Este traz o 

subtítulo: Opressão à deficiência e empoderamento. Autor: James I. Charlton. No livro, o autor conta que ele 

ouviu pela primeira vez a expressão NADA SOBRE NÓS, SEM NÓS, quando estava na África do Sul em 1993. 
26 As oficinas formativas constituíram como uma das etapas fundamentais para reflexão e definição do produto, 

que serão analisadas no quarto capítulo.  
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que os pais das outras duas crianças não participaram por não demonstrarem interesse na 

pesquisa.  

Para fins de codificação, análise e interpretação dos achados, pautados no 

procedimento interpretativo da Análise de Conteúdo, após a leitura flutuante, a escolha dos 

documentos (entrevistas) seguiu a regra da representatividade (FRANCO, 2012), em que 

havia um universo heterogêneo, mesmo todos sendo ciganos, mas por terem relações 

diferenciadas por questões geracionais, de gênero e formativas sobre a educação escolar. 

Houve, portanto, uma margem representativa dos pais que concederam essa abertura para o 

diálogo, conforme o Gráfico 6.  

                     Gráfico 6: Escolarização - Amostra dos pais e lideranças ciganas 

 
                      Fonte: A autora, 2017. 

 

Assim, selecionaram-se as três lideranças e três pais, sendo no total 4 homens e 2 

mulheres. Para os quais seguiram-se os seguintes códigos de identificação para resguardar 

seus nomes: EC_1 (liderança patriarcal), EC_2 (liderança matriarcal), EC_3 (liderança 

política), EC_4 (mãe do aluno 1), EC_5 (pai do aluno 2) e EC_6 (pai do aluno 3). O código 

EC é em alusão à Etnia Calon. E nessa delimitação mais ampla, excluem-se apenas 3, por 

conta da heterogeneidade da amostra, o que pressupõe ampliá-la. Assim, temos o seguinte 

quadro representativo, com informações sobre idade, formação, religião e profissão: 
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   Quadro 11:  Perfil da amostra representativa da Comunidade Cigana da Etnia Calon (lideranças e pais ciganos) 

Etnia Calon Idade Profissão Escolarização Religião 

EC_1 70 Lavrador aposentado Analfabeto Cristã/Evangélica 

EC_2 63 Dona de casa Analfabeta Cristã/Evangélica 

EC_3 41 Professor Especialização Sem religião 

EC_4 30 Dona de Casa Ens. Fund. I. Incompleto Cristã/Evangélica 

EC_5 41 Autônomo/comerciante Ens. Fund. I. Incompleto Sem religião 

EC_6 48 Autônomo/comerciante Ens. Fund. I. Incompleto Cristã/Evangélica 

     Fonte: A autora, 2017. 

 

Ressalta-se que todos os trechos das entrevistas foram utilizados originalmente, pois a 

dinâmica da oralidade muitas vezes se distancia dos padrões normativos da língua culta. E a 

partir das entrevistas com tais sujeitos e posterior transcrição, começamos o processo de 

codificação para analisar o que emergia dos conteúdos das entrevistas, com a categorização 

em duas etapas, a primeira mais ampla27, e a segunda, que foi a condensação da análise, 

quando uma categoria ou subcategoria pode agregar outras. Até chegar à categorização final, 

com as categorias prefiguradas e emergentes, os códigos para as unidades de registro e 

unidades de contexto utilizando nomes ou termos que melhor descreveram o conteúdo das 

entrevistas. 

Tem-se o desenho do processo de categorização a respeito das representações que os 

ciganos da Etnia Calon de Jacobina têm sobre a educação escolar. A partir dos achados das 

entrevistas, divididos em dois momentos: memórias da infância e relação com a escola e, no 

segundo momento, as representações dos ciganos sobre a educação escolar, conforme 

categorização presente no Quadro 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Optou-se por não colocar nos apêndices essa primeira categorização, em função da amplitude da mesma. 
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Quadro 12: Categorização analítica e empírica das representações dos ciganos sobre educação escolar – parte I 

 

CATEGORIA ANÁLITICA 

OU PREFIGURADA 

 

CULTURA CIGANA 

 
CATEGORIA EMPÍRICA OU 
EMERGENTE 

 
UNIDADE DE 
CONTEXTO 

 
UNIDADE DE REGISTRO 

 
 
 

 
 
 
 
MEMÓRIAS DA INFÂNCIA E 
RELAÇÃO COM A ESCOLA 

 
 
EDUCAÇÃO 

ESCOLAR COMO 
EXCEÇÃO 

Nomadismo e dificuldade de acesso a escola 
Concepção de sucesso: viver apoiado na rede de parentesco 
Ingresso escolar tardio 

Redes de proteção x Perseguição 
Desconsideração dos tempos dos ciganos na escola 
Escola preterida pela família 
Evasão:  
Brigas como ferramentas de defesa na escola 
Influência gadjé: estudo das crianças ciganas 
Espaço escolar: ciganos como materialização dos falsos 
estereótipos  
Confiança personificada na professora R. 

Superação do preconceito 

 
PERTENCIMENTO 
IDENTITÁRIO 
“SER CIGANO” 

Carrega na denominação os falsos estereótipos 
Análise contextual dos ciganos: roubos para sobrevivência 
Pertencimento identitário pesa mais que a formação 
Educação das meninas para preservação da virgindade 
Família como rede de proteção, alegrias e conflitos. 
Liberdade 

Obediência aos mais velhos 
Romani/Chibi como instrumento de sobrevivência 

Fonte: A autora, 2017. 

 

As memórias da infância e relação com a escola floresceram dos achados como 

categoria emergente porque aparece em todas as falas relatos breves; outros mais densos, 

como de EC_3, que remontam à ideia da educação escolar como exceção no contexto do 

nomadismo. A liderança patriarcal rememorando as dificuldades geradas na fase nômade, cuja 

circularidade não possibilitava aprender a leitura, nos diz: Tem muito tempo que eu fui pra 

escola, naquele tempo viajando pra aqui pra acolá, não tive tempo de aprender a leitura [...] 

era vida triste, não tive condições....meu pai era uma pessoa muito séria, mas não tinha onde 

a gente se apoiar (grifo nosso). Era aqui hoje e depois lá vai, inté quando Deus abriu as 

porta do céu, e “não, tu vai ficar aqui agora”. Minha família tá abençoada, tá criada, e eu tô 

bem de vida graças a Deus. Meu único prazer em minha vida é ter minha mulher, minha 

esposa, meus filhos, meus netos e sou muito feliz com minha vida; minha casinha pra morar, 

minha propriedadezinha, tô bem, tô bem. (EC_3, 2017, grifo nosso)  

Nessa mesma mensagem, ele discorre a respeito da concepção do ser cigano para a sua 

geração, na qual “não ter onde se apoiar” se refere à ausência de uma rede de parentesco, 

ocasionada pelo contexto econômico de compra, venda e troca de animais, permitindo a 

criação de sua própria tropa e, por consequência, a separação familiar. E quando ele fala que 

“Meu único prazer em minha vida é ter minha mulher, minha esposa, meus filhos, meus 
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netos”, sua casa e propriedade (roça), é a felicidade de conseguir finalmente viver apoiado 

dentro de uma rede de parentesco.  

O gênero feminino da mesma geração, EC_2, afirma que sua relação com a escola 

remonta à fase adulta, depois dos filhos criados, através da participação no TOPA, quando 

ainda residiam em Várzea Nova, já no processo de sedentarização em fins dos anos 1990, 

onde um dos seus filhos, EC_3, já atuava como educador, e em parceria com determinada 

professora, incentivou as mulheres a frequentarem a escola.  

Não, eu vim aprender meu nome “despois” de ter criado meus filhos tudo. Quando EC_3 tava na 

escola aí tinha uma professora lá, aí disse: olha é pra tu botar as mãe de noite pra estudar, aprender 

nem que seja o nome, aí toda noite eu ia, até que aprendi meu nome. (...) não foi aqui não, foi em 

Várzea Nova. É, aí eu vim pra cá, tinha também e fui. Era bom. Era alegre. Só, só eram nós só. Aí 
depois que EC_3 botou, não tinha a lei de fazer do ensino, do TOPA? Nós tinha ido ainda uns dois 

anos, nós ia, as mulher tudo, sabe? Tinha cigana e tinha brasileira. Umas ia, outras não ia, ia “as 

veis” (EC_2, 2017.) 

EC_4 é de uma geração mais jovem, tem 30 anos, conseguiu estudar até a antiga 4ª 

série primária, e ressalta que “A minha infância foi até boa porque eu tive o prazer de estudar, 

de aprender um pouco a ler e escrever. Foi bom, eu achei bom”, e, ao ser questionada porque 

não continuou, afirma “porque nós morou em Lagoa Nova. Aí depois nos mudamos para João 

Dourado e depois foi passando o tempo, eu casei e vim morar aqui”. A circularidade das 

mudanças de cidades e o casamento foram entraves à educação escolar. 

O ingresso tardio na escola e sua presença efêmera na mesma também é atribuída ao 

nomadismo, como exemplificados por EC_5 e EC_6 

Eu nasci aqui na cidade de Caém. Estudei em Caldeirão Grande foi uns tempos bons, agora só depois 

de grande que eu fui para a escola de 9 a 10 anos. Já era grandinho, Já. Comecei na primeira série, 
já grande, aí tive que sair também. Minha mãe viajou, aí fomos para o Utinga, aí eu levei a 

transferência. Naquele tempo não tinha como, aí desistir. Mas, uma coisa boa é os estudos. (EC_5 

,2017.) 

Rapaz, estudei só até a segunda série. É, era difícil. Meu pai andava viajando e a gente não tinha 

tempo de estudar, aí a gente ficava sem estudar. Eu estava estudando, mas meu pai naquele tempo 

ficava andando pra cá e pra lá, não tinha jeito não. Só EC_3 mesmo, ele já era mais moderno. É mais 

novo, era o caçula. (EC_6, 2017). 

 

Conforme Pereira (2009), o nomadismo não é, porém, o único empecilho para os 

ciganos levarem os filhos à escola, uma vez que, mesmo entre os sedentários, investigados nas 

regiões sul e sudeste do Brasil, também extensivo aos ciganos Calon de Jacobina, há forte 

reação dos ciganos mais velhos em relação à educação escolar, bastando apenas aprender a 

ler, escrever e contar para não serem enganados. E em muitos casos, a escola pode significar o 
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distanciamento do grupo, em especial do gênero feminino, pelo medo do contato com os não 

ciganos e o risco da não manutenção da virgindade.  

A educação escolar como exceção está personificada na figura de EC_3, que, em sua 

infância, obteve mais atenção de seu pai, para fins educativos. Este, aconselhado por não 

ciganos para que se fixasse e assim permitisse que o filho frequentasse a escola. 

Então, eu comecei a estudar com nove anos, né? Nessa época o meu pai tinha muitos amigos lá em 
Várzea Nova, é ... então, em Várzea Nova ele tinha muitos amigos e o pessoal, pessoal não cigano, 

aconselhava muito ele de fixar em um lugar e deixar os filhos estudar. Também ele via os meninos 

sair da escola, os outros meninos não ciganos, e via necessidade de estudar, de trabalhar, ele teve 
essa visão. E ele observou o sofrimento dele enquanto nômade, também, né? Então, quando ele viu os 

meninos, ele dizia “ó, vocês vão estudar, vão estudar, oh, meu filho quando tu crescer tu vai estudar, 

vai ser igual a fulano que se formou, vai ser igual a ele, tal”, aí eu também ficava naquela ansiedade 

de estudar, de me envolver com os meninos não ciganos; porque a gente convive sempre com os 

meninos cigano, né? (EC_3, 2017). 

 Esse período retratado de EC_3, é por vota de 1984, talvez por seu pai ter projetado 

um investimento na educação do filho por este está menos envolvido nas atribuições 

cotidianas do trabalho do grupo com os animais, por ser o mais novo de outra geração e 

fundamentalmente pela influência de gadjés mais próximos e a confiança personificada na 

professora (fulana), que fazia parte do rol de amizade de seus pais. Nada disso, no entanto, o 

impediu de carregar consigo o medo no contato com o outro e ver concretizado as falsas 

estereotipias em sua pessoa, pois em sala de aula era sempre o “primeiro entre os suspeitos” 

[...] E eu bem com nove anos, então, eu ficava com muito medo de ir para a escola, muito medo 

mesmo [...]Ele (pai) sempre me dava mais atenção sobre a escola, por eu ser menor, não trabalhar 
com animal, não pastorear os animais, não ir atrás dos animais, troca, viajar...meus irmãos já faziam 

isso [...] tinha o horário de tá na escola e o horário de tá com os animais. [...]. Eu dei muita sorte 

porque a professora era muito amiga do meu pai, da minha mãe, aí ela tinha o maior cuidado comigo 
e os meninos foram interagindo comigo, foram brincando [...] Então, se sumia alguma coisa, eu já 

ficava tímido... De me acusar, eu mostrava logo minhas coisas, “ó, não fui eu não, viu?”. [...], ele me 

chamou de ladrão - “ó, cigano só serve pra roubar e andar de cavalo, pra quê que vai pra escola? ”. 

Rapaz, por que ele disse isso? A gente começou a brigar, foi aos tapas, brigando e tal, mas aí com o 
passar do tempo, com as amizades, as vezes o carinho das professoras, isso me ajudou muito. (EC_3, 

2017). 

 

A interação conquistada com os colegas, a afetividade, incentivo e mediação da 

professora o impulsionou a querer continuar os estudos, mesmo diante das adversidades. A 

agressão física como defesa coaduna com o que Candau (2013) enfatiza, ao tratar da 

perspectiva intercultural da educação, pois propõe repensar como a diversidade tem sido 

enfrentada nos espaços escolares, configurando imaginários sociais sobre alteridade: o outro 

como fonte de todo mal, como sujeito pleno de um grupo cultural e como alguém a tolerar. 

O outro como fonte de todo mal, tem a visão de que:  

[...]. Uns são bons, os verdadeiros, os autênticos, os civilizados, os cultos, os 

defensores da liberdade e da paz. Os “outros” são mais, falsos, bárbaros, 
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ignorantes e terroristas. Se nos situarmos nos primeiros, o que temos de fazer 

é eliminar, neutralizar, silenciar, dominar ou subjugar os “outros”. Caso nos 

sintamos representados como integrantes do polo oposto, ou internalizamos 
a nossa maldade e nos deixamos salvar, passando para o lado dos bons, ou 

nos confrontamos violentamente com estes (CANDAU, 2013, p. 29). 

 

A briga aparece como arma de defesa frente à representação que o outro faz dele com 

as falsas estereotipias sob uma visão sempre etnocêntrica. Certamente, por se tratar de 

crianças, são discursos reproduzidos a partir das influências familiares ou sociais do que 

ouviram dizer sobre os ciganos. E conforme a convivência e interação construída dele com os 

não ciganos, houve uma melhor relação interpessoal.  

Outro ponto merece destaque enquanto unidade de registro e contexto: a escolha da 

família em detrimento da escola e como consequência a evasão. Porque além das condições 

desfavoráveis já sinalizadas na fase do nomadismo, a escola, por sua vez, não tem a 

representatividade dos coletivos diversos, tampouco tem uma organização espaço/temporal 

para garantir o acesso e permanência das vozes plurais, como dos ciganos.  

 
Nessa perspectiva, a escola deve constituir-se, portanto, de ambientes vivos 
com diferentes representações, sentidos e significados. Sua organização 

espaço/temporal deve considerar a pluralidade de vozes, de concepções, de 

experiências, de ritmos, de culturas, de interesses, etc. A escola, por seu 
currículo e por sua dinâmica, deve conter em si a expressão da 

convivialidade humana, em toda a sua complexidade. Não se trata, pois, de 

abandonar a dimensão do tempo cronológico e dos espaços formais na 
organização da escola. Trata-se de reconhecer e considerar que cada sujeito 

tem seu ritmo próprio de aprendizagem e, portanto, um modo singular de 

pensamento, movimento e ação e que essa aprendizagem só ganha sentido na 

relação que esse sujeito estabelece com o outro, com o conhecimento e com 
o mundo. À escola cabe o papel de integrar, por intermédio de sua dinâmica 

curricular e pedagógica, os tempos e os espaços individuais aos coletivos. 

(THIESEN, 2011, p. 264) 

 

Então, de fato, o nomadismo não é o único responsável pela exclusão dos ciganos da 

educação escolar. Tanto que, atualmente, ainda temos essa problemática, talvez não mais do 

acesso, mas da permanência.  

E fechando essa primeira categoria emergente, o pertencimento identitário cigano 

como referência da unidade de contexto presente nos conteúdos das mensagens, a partir da 

questão “O que significa “ser cigano” para o Sr (a)? Quem são os ciganos? ”, trouxe, por um 

lado, a demarcação das especificidades culturais ciganas e, por outro lado, o estigma do ser 

cigano, que nem a formação escolar pode ser capaz de abrir espaço no mundo do trabalho. 

[...]  ser cigano é o nome  foi a muito tempo atrás, do mais velho, do meu avô, era o nome do cigano. 

E é cigano, o nome é cigano, compreende? Nós somos brasileiro [...]. O cigano não tem nome, eles 
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pode formar pra doutor, pra professor, mas os pessoal não dá emprego não. [...] A senhora sabe que 

eu não tô agravando ninguém, o cigano fazia muitas coisas atrás, fazia mal feito, não vou lhe mentir, 

fazia coisa a toa, roubava uma galinha, um jegue e ali era necessidade, precisão, que não tinha do 
que viver, entendeu? [...] a senhora sabe a parte do brasileiro, qual é a diferença do brasileiro pro 

cigano? O cigano nunca fez coisa errada, professora, o errado que eu tô dizendo era essa só atrás 

na necessidade, atrás, há muitos anos atrás (EC_1, 2017, grifo nosso) 

 
Só a gente mesmo é quem sabe, quem deu o dote (dom) da gente foi Deus, não tem o dom da leitura? 

E a gente só quem tira é Jesus, assim foi nossa fala e a nossa benção de sobreviver com nossa fala, 

que Deus nos deu de sobreviver. (em alusão ao romani ou chib) (EC_2, 2017) 

Ó, ser cigano é algo assim, fantástico para mim. [...] não tem aquela etiqueta que vocês têm, não tem 

hora de visitar o outro, não avisa quando vai pra casa do outro, quer saber tudo o que aconteceu 

com o outro, sabe? O outro já está sabendo, já está ligando. Tem toda essa liberdade de religião, vai 

pra igreja de um, pra igreja de outro, não tem todo esse conflito que vocês têm, que na sociedade de 

vocês é diferente da gente. (EC_3, 2017, grifo nosso) 

 
Ser cigano é uma honra para a gente, é cigano, fazer o que? Tem que ser cigano mesmo. (EC_6, 

2017) 

 

Entre tais trechos vale destacar a segunda fala de EC_2, quando discorre a respeito do 

romani ou do chib, como os ciganos Calon chamam, porque foi de fato um instrumento 

importante para sobrevivência e manutenção do grupo. “A perda da língua implicaria a perda 

da tradição, sobretudo pelo fato do cigano não ter pátria” (PEREIRA, 2009, p. 54). E 

agregando-se a isso, o conteúdo da mensagem de EC_1, quando ao reconhecer “as coisas 

erradas” feitas no passado devido à escassez de alimento, apoio, trabalho, infere-se que os 

ciganos devem sem analisados como sujeitos contextuais e não de maneira generalizada. E 

assim como há um etnocentrismo dos não ciganos nas representações sobre os ciganos, estes 

também partem de uma visão etnocêntrica ao comparar a sua cultura com a dos gadjés, nas 

falas de EC_1 e EC_3, em itálico e negrito. 

Se a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo (BENEDICT, 

1972), pessoas de culturas diferentes, possuem visões diferentes e essa diferença gera o 

etnocentrismo. O que não é nenhum equívoco porque somos seres cujas heranças culturais 

afetam nossa educação, porém pode se evitar a subjugação do outro a partir da superioridade 

da nossa perspectiva cultural. O que parece não ser o caso dos ciganos, mas uma forma de 

demarcar as diferenças frente à uma sociedade que historicamente os perseguiu e os 

estigmatizou porque sua história sempre fora contada pelo outro não cigano. 

Na busca pela investigação das representações que estes fazem do espaço escolar, 

passou-se para a próxima etapa, ao elencar o segundo quadro de categorização: 
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Quadro 13: Categorização analítica e empírica das representações dos ciganos sobre educação escolar – parte II 

 

CATEGORIA EMERGENTE 

 

UNIDADE DE 

CONTEXTO 

 

UNIDADE DE REGISTRO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO DOS 

CIGANOS SOBRE A 

ESCOLA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

MUNDO DO 

TRABALHO  

Projeção na educação dos filhos 

Estudo para ser dirigente 

Ter emprego 

 

LETRAMENTO 

PARA PRÁTICA 

SOCIAL 

Leitura e escrita como riqueza deixada pelo pais 

Auxílio em atividades cotidianas 

 

MEDO DO OUTRO Escolas distantes 
Contato das meninas ciganas com não ciganos 

DISCRIMINAÇÃO Formação não pressupõe trabalho 

A maioria dos ciganos não tem interesse em concluir 

os estudos 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

 

Espaço escolar para uso da comunidade 

Proximidade geográfica da escola 

Confiança nos profissionais de educação 

Cultura cigana no PPP da escola 

 

ASPECTOS 

NEGATIVOS 

Não enxergar a heterogeneidade dos alunos 

Não equivalência das habilidades e competências para 

séries específicas: falta do domínio de leitura e escrita 

Inexistência do Ensino Fundamental II 

 

IMPORTÂNCIA DA 
ESCOLA PARA OS 

PAIS 

Desejo das mulheres (mães) estudarem, mas não 
podem abandonar os filhos 

Permitir mais destaque 

Conhecer os direitos 

Conquistas profissionais para os filhos 

Leitura e escrita para atividades práticas 

Preconceito impulsionou lutar: ser educador, exceção. 

Fonte: A autora, 2017. 

 

A ideia da educação escolar como exceção para os povos ciganos, emergida das 

memórias dos entrevistados, contribui para a uma representação social que os ciganos faziam 

desse ambiente como um espaço de exclusão. No entanto, para Moscovici (2015), na era da 

informação e comunicação, as representações sociais não são estáticas, elas podem ser 

reconstruídas ou reelaboradas. Dessa forma, pensando na complexidade que envolve a relação 

dos ciganos com a educação escolar, ter feito a escuta sensível desse coletivo, colaborou para 

compreensão das possíveis reelaborações representativas desse espaço.  
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Quadro 14: Redução das UC a partir da categorização mais ampla das representações dos ciganos sobre a 

educação escolar 

CATEGORIA EMPÍRICA OU EMERGENTE 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS CIGANOS SOBRE A EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

UNIDADES DE 

CONTEXTO 

Mundo do trabalho e discriminação Diversidade e cultura cigana 

Letramento como prática social Família e escola 

Construção do medo Desejos e potencialidades 

Aspectos positivos Aspectos negativos 
Fonte: A autora, 2017. 

 

 Os entrevistados que em suas memórias da fase do nomadismo afirmaram não ter 

oportunidade de estudar - com exceção de EC_3 que chegou ao meio acadêmico – talvez por 

isso ao serem questionados a respeito do que a escola significa para seu filho ou crianças, a 

primeira percepção é da possiblidade do letramento para sua prática social cotidiana:  

Os estudos, a pessoa saber ler e escrever não tem riqueza maior. Aquele pai, aquela mãe dar aquele 

filho e não acaba nunca. Fazer aquelas contas, comprar uma coisa, aquela pessoa saber ali a leitura 

para poder saber trocar o troco, receber o troco.  

Pra gente aprender a ler, escrever, pra gente ir no mercado. Olhar os preços pra não pedir pra 
ninguém olhar. E é bom demais. (EC_2, 2017) 

 

Geralmente, o tipo de trabalho desenvolvido pelos ciganos não necessita “de um grau 

elevado de instrução, aparece aos olhos da comunidade como um trabalho indiferenciado, 

para o qual saber ler, escrever e fazer cálculos aritméticos simples é suficiente” (CASA-

NOVA, 2006, P. 166). No caso específico EC_2, falando na condição própria, na condição de 

cristã evangélica, também preconiza a importância da leitura para atividades religiosas, como 

a leitura da bíblia: Queria ler a Bíblia, queria saber ler a leitura. Mas eu tô pedindo a Deus, 

pra Deus me dar sabedoria do ato dele. Eu tô pedindo, me dar entendimento. (EC_2, 2017) 

 

A segunda percepção é a escola poder possibilitar um futuro melhor. 
 

Estudo para se formar, para ser qualquer coisa, entendeu, irmãzinha? Pra ser dirigente, qualquer 
coisa. Pra ter emprego, pra ter uma condiçãozinha de tá lá empregado e tal. (EC_1, 2017) 

 

A melhor coisa do mundo, vai ser para a vida dela os estudos. (Para ter). Uma vida melhor entendeu. 

(EC_5, 2017) 

 

As falas indicam uma espécie de projeção nos filhos da formação que os pais não 

puderam alcançar. Ao mesmo tempo que, como já fora sinalizado por EC_1, em dois 

depoimentos é ratificado a ideia de que o fato de ser cigano é um entrave para entrada no 

mundo do trabalho, exemplificada na fala de EC_4: 

E a gente também pró, a gente cigana quando tá no meio de cigano a gente comenta: olha não 

adianta a gente estudar porque não tem trabalho, não tem faculdade, não tem nada, só pra ficar 
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dentro de casa [...] as pessoas não dão oportunidade. A gente casa, pró. Aí vai dois anos já tem filho 

e empata. (EC_4, 2017, grifo nosso) 

 

E mais a frente, afirma que “A maioria do cigano também pró, não tem interesse, 

sabe? De acabar os estudos. De ser alguma coisa” (EC_4, 2017). O que ratifica a ideia de que 

a formação na educação escolar não garante ingresso no mundo do trabalho, porque a 

sociedade não cigana não oferece oportunidade no mercado formal. E já sinaliza a condição 

do gênero feminino, para o qual o casamento e a constituição da família são prioridade e a 

escola acaba ficando em segundo plano. Nesse contexto, a ideia de que a maioria dos ciganos 

não tem interesse em concluir os estudos perpassa por esta falta de perspectiva.  

A presença do gênero feminino na escola, na concepção d quatro dos entrevistados 

provoca medo:  

Eu fico com medo, nós ciganas tem medo de deixar as mocinhas na escola, porque pode acontecer 

delas gostar de uns brasileiros, aí pode namorar, pode ficar dando trabalho a nós que é mãe e pai. 
[...] Eu vou tirar, eu vou tirar [...] Aí se no caso fizesse mais duas ou três salas nesse mesmo 

coleginho, eu deixava ela. Aí tem mais condição de está olhando. E é melhor também porque ela 

aprendia mais, ficava mais inteligente. (EC_4, 2017, grifo nosso) 

É muito importante para ela, mas ela fica com medo assim de ir para outra escola. [... Se ela fosse 

homem não tinha problema, homem é homem sabe? Sabe se sair e mulher não [...] Eu não vou 
colocar ela para estudar mais não, as coisas estão muito perigosas hoje.....Se, aqui pegasse a série 

dela, era melhor, ficava perto. [...] (EC_6, 2017, grifo nosso) 

 

É perigoso, nós tem medo de ser perigoso. De passar assim e bulir com ela, fazer coisa com ela. Ah, 

os macho pode ficar o tempo que for. Mas assim mesmo a gente tem medo deles brigar. É de homem 

não pega nada. E uma mulher até um carocinho de formiga que morder a gente, já faz falta. (EC_2, 

2017, grifo nosso) 
 

Pode, pode. Primeiro porque a escola não tem conhecimento da cultura, na verdade, é superficial 

[...]e também pela própria família cigana já deixar a menina com medo, sobre a questão da 

paquera, do bullying, do desrespeito, do envolvimento da menina com o outro, isso é uma ameaça. 

(EC_3, 2017, grifo nosso)) 

 

Partindo da fala de EC-3, quando diz que: “[..] a própria família cigana já deixa a 

menina com medo, sobre a questão da paquera”, percebe-se um importante indicativo da 

construção do medo como ferramenta simbólica para demarcar fronteiras entre os grupos 

sociais, que tanto podem alimentar algumas estereotipais quanto orientar práticas intergrupais 

(BONONO et.al., 2011). E dessa forma, Jean Delumeau nos oportuniza algumas reflexões 

para análise das falas a respeito do medo que a presença do gênero feminino na escola pode 

trazer para a comunidade cigana, em especial para as mães como responsáveis mais pela 

educação das filhas. 
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Jean Delumeau28 (1978), historiador da segunda geração dos Annales que estudou o 

medo e suas representações culturais na Idade Média e Idade Moderna, coloca-o muito mais 

como uma tendência cultural do que natural. Para este autor: 

 

A raiz disso se encontra na apreensão provocada entre pessoas que não se 

conhecem, ou que se conhecem mal, que vêm de fora, que não se parecem 
conosco e que, sobretudo, não vivem da mesma maneira que vivemos. Falam 

uma outra língua e têm códigos que não compreendemos. Têm costumes, 

comportamentos, práticas culturais que diferem das nossas, não se vestem 

como nós, não comem como nós, têm religião, cerimônias e ritos cujo 
significado nos escapa. Por todas essas razões, eles nos assustam e somos 

tentados a tomá-los como bodes expiatórios em caso de perigo. Se uma 

desgraça acontece a uma coletividade, é por causa do estrangeiro 
(DELUMEAU, 2007, p. 46). 

 

O estrangeiro, no caso, os não ciganos pelo desconhecimento dessa especificidade 

cultural da cultura cigana, em que a jovem cigana deve manter a virgindade para o casamento 

apenas com ciganos. No entanto, há a sinalização, conforme salienta EC-4, de que pode 

acontecer delas gostar de uns brasileiros, aí pode namorar, pode ficar dando trabalho a nós 

que é mãe e pai, trabalho porque a mulher não tem a mesma liberdade que o homem.  

 

No que concerne aos processos de socialização e educação familiares, e 
especificamente no que diz respeito à escolarização, aqueles processam-se 

de forma diferenciada em função do género. Rapazes e raparigas não 

possuem, à partida, as mesmas oportunidades de uma eventual frequência 

prolongada da escola, sendo aos primeiros facultada permissão (embora sem 
obrigação) para a frequentar sem limite de ano de escolaridade, enquanto as 

raparigas são na sua maioria “orientadas” para o seu abandono, 

principalmente a partir do final dos dois primeiros ciclos de escolaridade. No 
entanto, são estas quem, dentro das comunidades, apresentam maior vontade 

de prosseguimento de estudos por comparação com os rapazes. (CASA-

NOVA, 20016, p. 175)  

 

No caso do contexto local, o fim dos primeiros ciclos corresponde ao fim do Ensino 

Fundamental I e, é justamente na passagem do ensino fundamental I para o fundamental II, 

que esse medo como forma de orientar as práticas intergrupais dos ciganos, fica mais 

evidente, pois implica ir para um colégio desconhecido e distante, bem como no uso do 

transporte coletivo e tudo isso eleva o medo para os pais e para as meninas. A ponto de em 

várias situações, como da filha de EC_6, de 15 anos, já ter finalizado o Ensino Fundamental I 

e até agora no início do segundo semestre não está matriculada na escola da Jacobina II. A 

                                                             
28 A História do medo no ocidente: 1300-1800 (1978), obra na qual Delumeau estudou o medo e suas 

representações culturais e ideológicas: Delumeau aborda o medo do mar, da escuridão, das florestas, de 

monstros, de fantasmas, de demônios, da peste negra, do Apocalipse cristão, etc. 



104 
 

 

perspectiva de EC_6 é que ela tenha a sorte de encontrar um casamento bom e casando, o 

marido também não deixaria estudar. Nesse contexto, o que fica muito forte nas falas de EC_4 

e EC_6 é o desejo que a EMAMG pudesse ampliar a oferta para a modalidade de Ensino 

Fundamental II e aí as filhas poderiam estudar um pouco mais, pelo menos até o casamento. E 

até mesmo os meninos que estudam mais distante, voltariam a estudar nessa escola próxima a 

comunidade cigana. 

Entretanto, há duas variações contrárias a essa construção cultural do medo da 

longevidade do gênero feminino na escola. Quando EC_5 afirma: Não, não. Não tem perigo 

nenhum. Tô pensando em deixar ela até quando se formar, deixa ela continuar os estudos 

dela mesmo, depois que ela case ela continuar. E EC_1, ao dizer que:  

Não, não tem importância não, pode continuar. Porque o seguinte é esse professora, repare bem: 

algum tempo atrás, algum tempo atrás o cigano tinha um grande respeito, entendeu? Mas partiu de 

hoje pai não manda mais em filho. Filha, tu vai casar com esse cigano, não gostei...entendeu como é? 
De primeiro eu tinha uma filha, aí era amigo da senhora e dizia “ó, minha filha, tu vai casar com o 

filho da professora”, “é meu pai, é? Tá bom, eu vou casar”, tu tá entendendo como é?Aí nós dois 

acertava “Olha, professora, seu filho vai casar com minha filha, será que tá de acordo, pela nossa 
amizade? ”, ela ia pela minha palavra, entendeu? Mas não vai hoje mais, entendeu? “Eu não gostei, 

meu pai, do filho da professora”, eu vou fazer o quê? Nada. Entendeu? Você gostou de quem? Gostei 

da fio do rapaz, desse rapaz que vai chegando aí, esqueci o nome, seu fulano (?), entendeu? Então, 
case...A vida é isso aí. Elas arranja os problemas dela, e acerta os problemas dela; se elas viver bem, 

por conta delas, se elas viver mal é por conta delas também. (EC_1, 2017) 

  

Sendo a cultura dinâmica e não estática, os novos contextos podem levar a novas 

representações da escola e de como o gênero feminino pode ser visto sob outra perspectiva. 

Nesse caso, EC_5 ainda que não acompanhe a filha na escola, demonstrou outra preocupação, 

não atrelada ao medo do contato com o não cigano, quando estiver próxima ao casamento. E 

sim ao fato da filha está no 5º ano e, segundo o mesmo, não dominar leitura e escrita. 

Gostaria que mudasse sabe, porque?  Ela não sabe ler nem escrever e passou para a quinta série, eu 

queria colocar ela numa escolinha para ela começar no primeiro ano. [..]. Aí ela ia aprender as 

coisas direito. Já coloquei na banca. Só que a mulher não conseguiu coisar não. Ela só sabe assinar o 

nome, para estudar a quinta série?. [...]. Eu estudei até a terceira série eu sei ler, sei escrever e essa 

menina quinta série e não sabe. Eu vou colocar ela na escola paga. (EC_5, 2017) 

Um futuro casamento, em sua concepção, não seria empecilho para a continuidade dos 

estudos. A concretude de tal desejo não há como saber, porque dentro das práticas 

intergrupais ciganas, a família do marido é quem passa a gerir a vida da nora. Ainda assim, 

EC_5 enxerga uma continuidade da educação escolar para sua filha. EC_1, como liderança 

patriarcal do grupo, ao afirmar que não há perigo, não é mais no sentido do “outro” não 

cigano desrespeitar as meninas ciganas e sim uma reelaboração de uma prática histórica em 

que os pais hoje concedem mais flexibilidade aos filhos, em opinar sobre os acordos nos 
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casamentos. Pressupõe que se isso não é mais um acordo firmado entre os pais, a 

responsabilidade sobre suas escolhas não compete a ele enquanto liderança e sim as meninas, 

ou seja, a família desta. Mensagem confirmada quando EC_5 afirma que “O chefe era ele (em 

alusão ao avô), se ele falasse qualquer coisa a gente abaixava a cabeça, a gente atendia a 

palavra dele. Hoje é meu pai, mas só com a família dele mesmo”, referindo-se à EC_1. 

Por sua vez, EC_3 discorre sobre os motivos pelos quais a maioria dos ciganos gosta 

da escola, ao mesmo tempo aponta para a necessidade do conhecimento dos profissionais de 

educação sobre a cultura cigana e também de aproveitar o período de formação das crianças e 

incentivar para continuidade em outras escolas: 

 

Ó, a escola pode representar algo de muita importância, a maioria dos ciganos gosta da escola, é 

algo que faz parte da vida deles, é:: eles não pegam a condução, vai e volta, tem a proximidade com 

as professoras e tudo. Então, assim, ela representa muito para eles, por fazer parte da vida deles, do 

conhecimento, então, assim, mas a escola deveria também se aproximar mais da cultura, se 

preocupar mais! Tem muita questão de evasão, deveria evitar mais a evasão, ter mais conhecimento 

sobre a cultura. Assim, não que ele desista diretamente. Porque assim, lá no tem até o quinto ano, 

então a partir do 5º ano muda para outra escola, e deve aproveitar essa fase de 1º ao 5º ano, quando 
a criança está em formação intelectual, aproveitar e incentivar mesmo eles mais aos estudos, porque 

saindo daí eles já estão preparados para outras escolas. (EC_3, 2017, grifo nosso) 

 

Outros aspectos importantes que dialogam com mensagens anteriores são a 

proximidade geográfica da escola, o que para a cultura cigana significa mais controle ou 

fiscalização, que, nesse caso, parece contraditório porque as lideranças e pais entrevistados, 

com exceção de EC_3, não acompanham o desenvolvimento dos filhos na escola, alegam que 

não há queixa a respeito de brigas ou discriminações. Isso muito em função da presença de 

EC_3, que, como gestor de 2013-2016, trazia mais confiança para os pais pelo papel de 

mediador que estabelecia entre a escola e a comunidade e no acompanhamento das crianças 

matriculadas. Para além disso, a convivência harmoniosa entre as crianças ciganas e não 

ciganas e a confiança nos profissionais de educação da escola pelo conhecimento que já 

possuem, traz outro achado relevante, ou seja, é uma relação de confiança personificada e não 

exatamente na escola enquanto instituição. O que fica claro na fala de EC_3, em negrito, e de 

como EC_4 compreende a possibilidade de colocar a filha em outra escola mais distante, caso 

EC_3 também trabalhasse lá. 

E, por exemplo, como a (filha) não vai mais estudar aí, se fosse ocaso dele (EC-3) trabalhar lá na 
outra escola, eu já podia botar (filha), confiada já nele, sabe? Dele dar uma olhadinha, porque 

assim... Porque aí nesse coleginho, eu acho que a (filha) só vai estudar até o ano que está entrando, 

até o ano que vem né filha? (EC_4, 2017) 
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As exceções a essa relação de relativa harmonia e confiança personificada, aparecem 

quando EC_2 e EC_3 relatam episódios passados envolvendo situações de desrespeito e 

discriminações no espaço escolar entre alunos ciganos e não ciganos: 

 
Não irmãzinha, nunca fui ver, não. Mas elas me falam. Esta daqui (apontando para filha de EC-6), 
teve uns tempos atrás que um rapazinho foi falar com ela, aí eu falei pra ela dizer: “você me respeite, 

me considere, que nós somos ciganas, e nós não dar ousadia pra brasileiro não”, nós só casa com 

cigano. Aí, pan, eles queriam aborrecer ela, aí ela disse“ vou dizer ao diretor”, o EC_3. Aí as 
meninas disseram ao diretor, aí o diretor chamou eles, disse: Ó, “vocês sabem que tão proibido de 

falar ousadia com elas, ela não é desta sua família, você já sabe bem”, aí disse:  “ó, quando ele vier 

tomar ousadia com você, você arruma um murro na cara dele”. (EC_2, 2017) 

 
 

Frente ao conteúdo das mensagens dos pais e lideranças ciganas,  

O/a educador/a tem um papel de mediador na construção de relações 

interculturais positivas, o que não elimina a existência de conflitos. O 

desafio está em promover situações em que seja possível o reconhecimento 
entre os diferentes, exercícios em que promovamos o colocar-se no ponto de 

vista, no lugar sociocultural do outro, nem que seja minimamente, descentrar 

nossas visões e estilos de afrontar as situações como os melhores, os 
verdadeiros, os autênticos, os únicos válidos [...] é necessário ultrapassar 

uma visão romântica do diálogo intercultural e enfrentar os conflitos e 

desafios que supõe. Situações de discriminação e preconceito estão com 

frequência presentes no cotidiano escolar e muitas vezes são ignoradas, 
encaradas como brincadeiras. É importante não negá-las, e sem reconhece-

las e trabalhá-las, tanto no diálogo interpessoal como em momentos de 

reflexão coletiva, a partir das situações concretas que se manifestam no 
espaço escolar. (CANDAU, 2016, p. 31-32)  

 

O diálogo interpessoal estabelecido por EC_3, com os envolvidos, é importante, mas 

não modifica profundamente a questão, pois perpassaria por uma prática política e pedagógica 

que incorpore efetivamente diferentes universos culturais, a exemplo dos ciganos. E o fato de 

EC_3 ser sempre essa personagem da mediação desses conflitos e mesmo na iniciativa de 

levar a cultura cigana para ser reconhecida dentro do espaço escolar, indica que esse trabalho 

já diferenciado e valioso que a EMAMG desenvolve, mesmo como datas comemorativas e 

marcos celebratórios, carece de uma maior apropriação por parte dos profissionais de 

educação. 

Outros três questionamentos finalizam as representações que a comunidade cigana tem 

da educação escolar: “Como o(a) Sr (a) ver a escola em relação a cultura cigana? É 

trabalhada, de que forma? E o que o(a) senhor(a) pensa de a Escola Agnaldo Marcelino 

Gomes ter um vice-diretor cigano? E para o (a) senhor (a), o que mais lhe agrada ou 

desagrada na educação escolar de seu/sua filho (a) na escola Agnaldo Marcelino Gomes? ” 
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Que conduziram aos pontos positivos, negativos e os desejos e potencialidades como 

unidades de contexto. 

Nas falas de todos os entrevistados, há o reconhecimento que a escola Agnaldo 

trabalha com a cultura cigana, porém, em função mais fortemente da presença do gestor e 

cigano como proponente de tal ação, salienta-se também que é uma ação esporádica, que 

acontece mais na data próxima ao dia do cigano, 24 de maio. Evento em que os pais vão mais 

a escola, do contrário, só quando há algum convite para reunião. Ec_5, ao afirmar que: “EC_3 

... Ele sempre convida mas tem vez que vai tem vez que não. Às vezes tem compromissos, mas 

ele convida a gente. É importante, é uma coisa que estamos sendo reconhecidos para o 

povo”. E quando afirma “Só nesse momento”, foi quando no dialogo perguntamos se havia 

um trabalho mais consistente, mais duradouro. EC_5 retrata a beleza do evento quando diz: 

“Como é que é trabalhada? É bonita, os coleguinhas gosta, as professoras gosta também 

quando fala na cultura cigana, aí nós olha lá, e ver que tá tudo certinho, é bom”.  

E oferecendo mais informações, EC_3 sinaliza outros trabalhos que a escola 

desenvolve além da cultura cigana, em função da sua vivência também no espaço escolar, o 

que lhe garante um olhar mais atento para as ações pedagógicas desenvolvidas na escola. 

Acontece mais por meio de projetos, a questão da cultura negra, da festa junina, do Nordeste, mas aí 
são mais o que fazem. Mas é preciso trabalhar essa questão da diversidade mais na prática, inserir os 

meninos mesmo, não é superficial, botar eles para ser personagens mesmo da própria história. Às 

vezes, a escola não especifica, não faz um trabalho individual, na questão cultural, age como um todo, 
não contextualiza, faz o padrão. [...] Agora, assim, falta trabalhar mais na prática mesmo, no dia, na 

ação deles, na questão de projetos, priorizar isso da diversidade, para que os meninos fiquem 

inseridos nesse processo; que eles não tenham medo de estudar, o que eu passei, eu não quero que 

eles passem, eu quero que eles vão com vontade mesmo, com curiosidade mesmo de tá na escola, de 
ser prazeroso a escola para eles. [...]. (EC_3, 2017) 

 

 

EC_3, completa que  

Porque eu comecei o trabalho lá em 2013, como vice-diretor e já comecei com essa identificação, 
mostrando o meu projeto e tal, fui apoiado pelos professores, sim. Essa experiência que eu tive em 
Várzea Nova, eu trouxe em Jacobina e foi um sucesso aqui, tive também o apoio da Secretaria 

Municipal de Educação, na época, nesses quatro anos. Toda apresentação que tinha na escola, 

referente essa questão cultural, eles me convidavam para apresentar dança, a cultura cigana, então, 
foi muito importante.  E também quase sempre a gente fazia um trabalho lá no pátio da escola, todo 

ano na semana nacional, no mês de maio, no dia 24, e uma semana antes a gente já fazia palestra, 

exposição, desfile, dança, um trabalho sobre a cultura. Já levei muitas vezes os meninos na 

comunidade, já levei a comunidade cigana lá na escola. (EC_3, 2017, grifo nosso) 
 

O que coaduna com as falas anteriores de um trabalho esporádico, no dia ou semana 

nacional do dia do cigano. E de como sua experiência em Várzea Nova em ter iniciado a 
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docência e um trabalho de valorização da cultura cigana serviu de base para o trabalho no 

Agnaldo como gestor. O apoio mencionado da SEMEC está principalmente associado à 

permuta entre prefeituras para que o mesmo fosse transferido para Jacobina e na inovação de 

se colocar um cigano num cargo público. Que para a comunidade cigana aqui escutada, teve 

um duplo significado, como demarcação do cigano num espaço público, quando EC_4 afirma: 

É muito bom pra nós, que ele ajuda muito a gente, né? É bom. É, ajudou a ter cigano mais 

valor, a esses brasileiros valorizar mais a gente que é cigano. É bom, e por atender a uma 

especificidade cultural do grupo, ou seja, a proximidade física da família, comprovado quando 

EC_2 nos fala: 

 
Ficou mais perto junto com a gente e quando ele tava lá, mulher, eu fica preocupada (Várzea Nova), 

assim, de noite. Ele levava três dias. Aí depois vinha embora. Tá mais perto, toda hora tá vendo, 
telefona . E até telefone daqui pra lá era difícil. A gente não ver (cigano em serviço público), não tem, 

não tem. Ali foi por um milagre de Deus pra botar meu filho aí, de ter estudo. Que Deus abriu este 

caminho pra ele e vai abrir mais e a mais.  (EC_2, 2017) 

Os povos ciganos têm muito forte a ideia de primeiro confiar nas pessoas e depois aos 

poucos estabelecer um diálogo. Mas dentro de uma lógica em que a educação familiar é mais 

relevante do que a educação escolar, e entre as famílias que pouco interesse demonstram pela 

escola, é no sentido de não visualizar um significado para dentro dos seus valores e atividades 

diárias (CASA-NOVA, 2003, p. 264). Acrescenta-se aos ciganos Calon de Jacobina a 

construção do medo por parte das gerações mais velhas e incidência dele sobre as crianças em 

especial do gênero feminino, em que o transitar para outro espaço escolar mais longínquo e 

desconhecido se comprova ameaçador. E quando EC_3, ainda discorrendo sobre o trabalho 

que a EMAMG realiza sobre diversidade e cultura cigana, diz: 

[...]. Eu me reconheço de um lado que é muito importante essa questão de identidade, de se sentir 

bem, protegido diante da cultura, mas no mundo que vivemos, é preciso estudar, para ele se 

defender, conviver, entrar no mercado de trabalho, ser mais respeitado. [...]Eu vejo essa necessidade 

de eles estudarem também, porque até mesmo deles me ajudar nessa luta contra o preconceito e 

nessa luta de desenvolvimento cultural do conhecimento formal, eu tenho essa necessidade, eu 

estou tentando conciliar isso, e incentivar que eles possam conseguir para me ajudar e eles se 

sentirem felizes também, né? Então, assim, a escola deve se preocupar mais com a cultura cigana, se 
ela não se preocupar, vai ficar no mesmo, não vai mudar muita coisa.  (EC_3, 2017, grifo nosso) 

Se por um lado a proteção da identidade dentro da cultura da comunidade é 

importante, por outro a educação escolar pode contribuir no processo de luta por direitos e 

combate ao preconceito. Implicando, conforme fala de EC_3, que é muito difícil manter o 

cigano na escola, em função das suas especificidades e ainda, para EC_3, se escola não se 

preocupar, não mudará muita coisa. Essa concepção mostra que a complexidade envolvendo o 
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acesso e permanência dos ciganos na educação escolar não pode ser uma decisão unilateral, 

nem da escola nem da comunidade, mas um diálogo conjunto. 

Destarte, a escuta da comunidade cigana auxiliou na compreensão das representações 

que os mesmos demonstraram a respeito da educação escolar, pois todas as interações 

humanas, surjam elas entre duas pessoas ou entre dois grupos, pressupõem representações 

“[...]. Uma vez criadas, contudo, elas adquirem uma vida própria, circulam, se encontram, se 

atraem e se repelem quanto velhas representações morrem”. (MOSCOVICI, 2015, p. 40-41). 

Figura 2: Representações dos ciganos sobre a educação escolar, a partir de palavras-chave emergidas das 

entrevistas. 

 
Fonte: A autora, 2017 

 

As representações sobre a EMAMG referem-se aos profissionais de educação dessa 

instituição. Assim, gostam da escola porque têm uma confiança personificada com os 

profissionais, em função do acolhimento das crianças e jovens ciganos e convivência 

relativamente pacífica com os não ciganos, pela presença de um gestor cigano como mediador 

entre escola e a comunidade, pela proximidade geográfica da escola em relação ao grupo. Por 

outro lado, a escola por não ter a modalidade do Ensino Fundamental II limita a continuidade 

dos estudos, em especial das meninas, pelo menos até o casamento, pela distância, pela 
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possibilidade do contato com o não-cigano no transporte escolar; e o fato de não ter a 

presença de alguém como EC_3 nesse outro espaço, eleva o medo nos pais e nas 

crianças/jovens. Mas, a escola é também questionada por não estar garantindo, na verdade, a 

alfabetização funcional (sinalizado por dois entrevistados). O que seria o letramento em um 

contexto onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno.  

E como há o reconhecimento de um trabalho já realizado pela escola mesmo em 

caráter comemorativo e celebratório sobre cultura cigana, na percepção de todos os 

entrevistados, aqui representada por EC_3, aponta como caminho o conhecimento da cultura, 

tendo oficinas para profissionais de educação para discussão de quais seriam os primeiros 

passos que podem trazer o cigano para a escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

4 - EXPLORANDO OS CAMINHOS COM A CARAVANA CIGANA: DISPOSITIVOS 

PARA CONSTRUÇÃO DOS DADOS, SISTEMATIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO 

 

 O processo realizado na análise documental em relação às fontes escritas da escola, 

possibilitou encontrar alguns achados para compreensão sobre os registros legais existentes no 

lócus a respeito do trabalho sobre cultura, diversidade e cultura cigana. As fontes orais, com a 

escuta da comunidade cigana, através das falas das lideranças e pais, ajudaram na 

compreensão as representações que estes fizeram do espaço escolar. As entrevistadas com os 

ciganos, por sua vez, foram essencialmente importantes para posteriores discussões nas 

oficinas formativas com os profissionais de educação, com intuito de pensar na inclusão dos 

ciganos na educação escolar, porém numa relação com mais simetria entre a escola e 

comunidade cigana. 

 Ao focar no objetivo central do MPED, ou seja, o legado a ser deixado para escola, 

apresentaram-se os dados construídos com os dispositivos das entrevistas, observação 

participante e diário de campo, buscando fazer ao final a triangulação metodológica dos dados 

para validação e posterior discussão dos resultados.  

 

4.1 - AS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS COM OS PROFISSIONAIS DE 

EDUCAÇÃO 

 

Desde a apresentação e discussão da proposta com os profissionais de educação da 

referida escola, dialogou-se sobre o intuito de realizar uma pesquisa cuja preocupação estava 

em fomentar um processo de formação/ação dos professores e demais profissionais da Escola 

Agnaldo Marcelino Gomes, em cultura e tradições ciganas, para analisar como poderia 

contribuir para oportunizar empoderamento de crianças e jovens ciganos em igualdade de 

condições com os não ciganos. Percebeu-se a boa receptividade da proposta e o interesse da 

participação dos referidos profissionais, ao apresentar a pesquisa.  

Mesmo porque as demandas postas por diversos coletivos que compõem a escola faz 

compreender que a formação tem um caráter permanente, e que também é parte integrante da 

identidade docente. A esse respeito, Iza (2014) afirma que: 

A presença de uma identidade própria para a docência aponta a 

responsabilidade do professor para a sua função social, emergindo daí a 
autonomia e o comprometimento com aquilo que faz. Porém, é importante 

salientar que o professor adquire estes quesitos por meio da formação 

escolar, formação inicial, experiências diversas, processos de formação 
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continuada, influências sociais, entre outros. De fato, este processo é 

permanente e está fortemente atrelado à cultura e às demandas que se 

apresentam em qualquer sociedade. (IZA, 2014, p. 276). 

 

As demandas postas pelos Povos Ciganos na educação escolar é um desafio para todos 

nós profissionais de educação. Nessa perspectiva, é que se pensou em abarcar os segmentos 

da escola (profissionais de educação efetivos), envolvendo gestores, coordenadores, 

professores e agentes técnicos. Isso porque, utilizou-se como critério de inclusão os 

profissionais efetivos que tivessem interesse em particpar da pesquisa e como critério de 

exclusão, os profissionais efetivos que não tivessem interesse em participar da pesquisa, uma 

vez que se entende que não apenas o professor é responsável pelas ações pedagógicas no 

espaço escolar, pois o entendimento da representatividade das crianças e jovens ciganos 

perpassa por todos os profissionais que compõem a escola. 

Após a leitura flutuante, a escolha dos documentos (entrevistas) seguiu a regra da 

representatividade, pois havia um universo heterogêneo, mesmo todos sendo ciganos, por 

terem relações diferenciadas por questões geracionais, de gênero e formativas sobre a 

educação escolar. “Para recorrer à amostragem, é preciso identificar a distribuição das 

características dos elementos da amostra. Um universo heterogêneo requer uma amostra 

maior do que se trata de um universo homogêneo” (FRANCO, 2012, p. 56). 

Entrevistaram-se 18 profissionais de educação, sendo 2 gestoras, 2 coordenadoras, 6 

agentes técnios e 8 professores. E a partir das observações no espaço escolar desses 

colaboradores, buscou-se priorizar aqueles que possuíam alunos ciganos, porém, após a 

leitura flutuante, as entrevistas que mais contribuíam para o problema de pesquisa não 

necessariamente coincidiam com essa ideia inicial e  como tinham representantes da gestão, 

coordenação e técnicos, usou-se fundamentalmente a regra da representatividade por se tratar 

de um universo heterogêneo a partir do lugar de atuação e experiências de cada um.  

 



113 
 

 

                  Gráfico 7: Formação dos colaboradores da pesquisa 

 
                  Fonte: A autora, 2017. 

 

O gráfico dos colaboradores da pesquisa assim se caracteriza: Considerando que 1 

(um) profissional possui mestrado, 6 (seis) com especialização, 4 (quatro) com graduação, 4 

(quatro) com ensino médio/técnico e 2 (dois) com ensino fundamental incompleto, totalizando 

18 (dezoito) profissionais de educação, dos quais 08 (oito) foram selecionados como amostra 

representativa utilizada para análise nesta pesquisa. 

Gráfico 8: Formação dos profissionais de educação da EMAMG - Amostra representativa 

 
                   Fonte: A autora, 2017 

 

Para fins de identificação dos colaboradores e suas falas e visões nessa escrita,  os 

profissionais  terão os  seguintes códigos: PE_1 (vice-gestora), PE_2 (coordenadora), PE_3, 

PE_4, PE_5 e PE_6 (professores) e PE_7 e PE_8 (agentes técnicos). 
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A partir da superação da fase leitura flutuante, realizou-se o processo de codificação 

das unidades de regsitro e de contexto e, posteriormente, a categorização empírica por temas 

que agrupavam as unidades em questão. Apresenta-se no quadro 15 a categorização final, 

após a redução da base dados em um grupo menor de categorias, buscando articular com as 

cateogorias analíticas.  

 

Quadro 15: Categorização final das entrevistas dos profissionais de educação da EMAMG – PARTE I 

 

CATEGORIA ANALÍTICA - FORMAÇÃO DOCENTE 
 

CATEGORIA 
EMPÍRICA OU 
EMERGENTE 

UNIDADE DE 
CONTEXTO 

UNIDADE DE REGISTRO 

 
 
 
 
 

TRAJETÓRIA NA 
EDUCAÇÃO E 
LACUNAS NA 
FORMAÇÃO 

ENTRADA NA 
DOCÊNCIA 
 

Docência como predestinação; alfabetizadora infantil; Influência 
familiar; Garantia de emprego; Magistério por falta de opção; Paixão 
no exercício do magistério; Formação não concretizada; Concurso. 

 
SABERES DA 
EXPERIÊNCIA 
 

Rede privada e programa de erradicação do trabalho infantil; Gestão 
escolar; Gestão participativa e PPP participativo; Coordenação 
pedagógica e coordenador como formador; Educação de jovens e 
adultos; Contato com ciganos –estereótipos; Estágio: medo e encontro 
com a docência; Escolas isoladas; Professora leiga. 

 
FORMAÇÃO PARA 
DIVERSIDADE. 

Inexistência de formação continuada; Pouca oferta no município; 
Oficinas sobre acessibilidade; Rápido contato na graduação; Contato 
cultura cigana na EMAMGC - gestor cigano; PROFUNCIONÁRIO – 
integração, cultura, diversidade e pessoas com deficiência. 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Quadro 16: Categorização final das entrevistas dos profissionais de educação da EMAMG – PARTE II 

CATEGORIA ANALÍTICA - CULTURA CIGANA 

CATEGORIA 

EMPÍRICA OU 

EMERGENTE 

 

UNIDADE DE 

CONTEXTO 

UNIDADE DE REGISTRO 

 
 
 
CIGANOS NO 

CONTEXTO ESCOLAR 
REPRESENTAÇÕES DOS 
PROFISSIONAIS DE 
EDUCAÇÃO SOBRE 
CIGANOS 

Relação dos ciganos 
com não ciganos 

Desconhecimento de preconceito; Convivência harmônica; entre 
crianças não-ciganas e ciganas; havia mais casos antes da presença 
do gestor cigano; existência de algumas imitações pejorativas  

Memórias e as falsas 

estereotipias na 
infância/adolescência 

Medo e fascínio (alegria, brilho); Leitura das mãos duvidosa; 

Ladrões, trapaceiros; lembranças da exclusão de ex-alunos ciganos 
em escola particular; Incentivo dos ciganos nas brincadeiras; 
Dificuldade na leitura e excelente em Matemática; Interessante as 
vestimentas, as festas, fartura; Questionamento de aquisição de 
carro ... (ironia)  
Ciganos pela TV Sidney Magal. Depois no Agnaldo 
Ciganos valentes; caso especifico de um aluno tido como 
problemático; eles não têm muito interesse em estudar 

Gênero feminino na escola: desmotivação da aluna próxima ao 
casamento; Vivência de coisas negativas, mas não apoia a 
generalização 

Novas representações 
no exercício da 
docência – contato com 
gestor e alunos ciganos 

Fascínio; Espanto e estranhamento do cigano no funcionalismo 
público; algumas dificuldades administrativas mas buscava 
compreender; desvirtuou o olhar preconceituoso, convivência como 
diferencial; Ele se impôs, se empenhou, tem conhecimento; 

Exemplo de incentivo para outros ciganos; refletiu a partir da 
apresentação mestrado/ questão no dicionário; Conhecimento 
existente potencializado na convivência; Abordagem da cultura, 
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obviamente, coisas mais positivas, não as negativas; não houve 

discriminação por ele ser cigano, faltou um pouco de atitude; 
Alunos são tímidos um ou outro puxa mais conversa. 

REPRESENTATIVIDADE 
DOS COLETIVOS 

LOCAIS 

Parceria da escola com 
comunidade cigana. 

Maior aproximação entre escola e povo cigano (comunidade); 
PE_2: precisa de mais conhecimento para poder colaborar; Escola 

não pode ser assistencialista, tem que ser parceira da comunidade; 
Maior responsabilidade e obrigatoriedade pelo fato da escola está 
inserida no bairro onde a comunidade mora. 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Quadro 17: Categorização final das entrevistas dos profissionais de educação da EMAMG – PARTE III 

CATEGORIA ANALÍTICA - PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

CATEGORIA 

EMPÍRICA OU 
EMERGENTE 

 

UNIDADE DE 

CONTEXTO 

UNIDADE DE REGISTRO 

 

 

 

 
AÇÕES PEDAGÓGICAS E 

EDUCATIVAS SOBRE 
DIVERSIDADE E 

CULTURA CIGANA 

 

DESAFIOS  Olhar diferenciado para criança como ser integral; garantir as 
habilidades para o Ensino Fundamental Trabalhar as singularidades 

e contextos dos diferentes: negros, ciganos (enxergar cotidiano dos 
alunos); Superação de discursos e avaliação excludentes; exigir 
compromisso dos pais: escola não é assistencialista; Escola sair de 
seus muros: realidade para dentro da escola; Professor ser 
pesquisador da sua prática; ter formação, conhecimento sobre a 
cultura cigana 

Trabalho diversidade e 

cultura cigana 
  

Sequência didática; Projeto para datas comemorativas; Superficial; 

Diversidade cultural pontual; sem reflexão e mudança de postura; 
não há envolvimento de toda equipe.  
Grade curricular: festa junina, feira da matemática, semana santa, 
trânsito, consciência negra; disciplinar comentários pejorativos; 
Textos e conversa sobre diversidade; Cultura cigana por iniciativa 
de EC_3; Ausência de um trabalho mais efetivo sobre cultura 
cigana; Falta prática, ação. 

Organização 

pedagógica e marcos 
legais:  

Participou um pouco da revisão; PPP inacabado; Necessidade de 

reformulação do PPP com participação de todos; não há nada no 
PPP; Engavetamento (oficio da SEMEC); não tem currículo, diz 
que é igual a de SSA; Escola segue os PCNs e o que a coordenação 
apresenta; PPP contempla os ciganos – escola da rede com mais 
tradição em ter ciganos. 

Relações interpessoais Bom relacionamento entre todos; não há distância entre 
funcionários e outros segmentos; Entraves são positivos com 

reflexões teóricas; Relacionamento mais profissional  
Gestão é aberta, democrática; Entre crianças: projetos para 
cidadania (pertencimento identitário; comportamento, etiquetas); as 
vezes há uma separação (diferenciação entre professores e 
agentes); Necessidade de integração de todos – educação não 
acontece apenas em sala de aula 
 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Considerando que o objetivo geral buscou compreender como a formação/ação dos 

professores e demais profissionais de educação em cultura e tradições ciganas pode contribuir 

para o empoderamento de crianças e jovens ciganas em igualdade de condições com os não 

ciganos no espaço escolar, acredita-se ter sido importante conhecer o processo de formação 

inicial ou continuada dos mesmos, observando se tinha alguma formação em diversidade e, 
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especificamente, em cultura (s) cigana (s). Os achados dessa primeira etapa possibilitou 

elencar como ocorreu a entrada destes profissionais na docência ou educação, os saberes da 

experiência que trouxeram de outros espaços e inexistência de formação a respeito da cultura 

cigana, salvo algumas rápidas discussões sobre a diversidade mais geral nos componentes da 

graduação ou do curso técnico, este sendo a fomação de PE_6 e PE_7. Sendo esses três 

aspectos agregados ao que se categorizou empiricamente como trajetória na educação e 

lacunas na formação. 

Dessa forma, a primeira informação dos colaboradores foi em relação à entrada na 

docência. Os discursos de PE_4 e PE_6 coincidem no tocante ao magistério por falta de 

opção: 

Eu fiz o magistério e também por falta de opção porque na localidade em que eu morava só tinha 

Magistério, a formação era só magistério e minha mãe não permitia que a gente saísse para estudar 

fora, então comecei a estudar, mas dizendo que não queria ser professora. Depois que eu estagiei, eu 
tinha muito medo de estagiar, de ir para uma sala de aula. [...] (PE_4, 2017) 

 

A princípio eu não tinha muita vocação para ser professora, na verdade eu não tive, como eu posso 
dizer, opção, né? Só tinha o magistério e assim os meus colegas todos foram para o Magistério e eu 

não queria ficar longe deles e aí eu fiz o Magistério e me apaixonei pelo Magistério e sou apaixonada 

até hoje. (PE_6, 2017) 

 

E assim como PE_6, que afirma que a paixão ao magistério foi construída  no 

exercício da profissão. PE_4 também  afirma que pegou gosto a partir do período de estágio, 

[...] depois do estágio é que eu gostei muito e aí fui ficando, então fiz concurso passei e fui 

ficando na educação e gosto. [...].  PE_5, além de agregar a justificativa para a entrada na 

docência por falta de opção, deixa transparecer mais fortemente a influência familiar:  

 

Quando eu terminei a oitava série, naquela época que ainda era oitava série, muitas pessoas, 

inclusive a minha mãe e meu pai, eles queriam que eu fosse professora né? E aí tinha a questão da 

minha tia que era professora e tinha ficado um determinado tempo como diretora e aquilo de certa 

forma, influenciou. Talvez nem tenha sido tanto a minha influência, mas a influência das outras 

pessoas para eu tomar decisão em minha vida. E também não tinha, na época, outra opção a não ser 

Magistério ou então Formação Geral, então eu optei em fazer Magistério. (PE_5, 2017) 

Demonstra também que adquiriu gosto pela educação, cogita se porventura vier deixar 

de ser professora ainda pretende continuar na área de educação. Agora, diferentemente de 

terem construído uma identificação com o magistério, no percurso de seu exercício, PE_1 e 

PE_7 colocam-se como nascidas para serem professoras, quando usam os termos 

predestinada e vocação, respectivamente.  
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[...]. Assim, ser professora, na verdade, foi uma paixão de uma vida inteira acho que já nasci 

predestinada a ser professora, que na minha infância eu brinquei de ser professora uma vida inteira, 

com as minhas bonecas, com as minhas colegas eu era a professora. Então é uma paixão é algo assim 
nato, nasceu comigo. (PE_1, 2017, grifo nosso) 

 
 

O relato de PE_1 representa a concretização de um sonho de infância, configurando, 

de acordo com o conteúdo expresso, uma vocação. O importante a salientar é que os atributos 

vocacionais mencionados não significam um exercício da docência desprovido de qualquer 

processo formativo. Pois, ainda que os achados da pesquisa tenham apontando para a ausência 

da formação continuada em cultura cigana, como centralidade da pesquisa, os PE que 

sinalizaram vocação pela docência, como PE_1, por exemplo, construíram seu percurso 

docente também com os saberes da experiência. “Saberes da experiência ou saberes da prática 

[...] Constituem como que um repertório de saberes e de práticas que não provêm dos cursos 

de formação [...], nem tampouco se encontram sistematizados num corpo teórico” 

(TEIXEIRA, et.al. 2002).  

PE_7, no entanto, não chegou a concretizar o sonho de fazer o magistério, exerceu a 

docência como professora leiga numa escola isolada do município de Jacobina.  

Bem, eu fiz o concurso, como não tinha o ensino superior, a opção era ensino médio mesmo, né? 

Assim, sempre tive uma vocação para professor, mas nunca alcancei.../porque até uns tempos atrás 

quando não precisava do ensino completo eu já atuei em sala de aula, por uns dois anos [...]. (PE_7, 

2016, grifo nosso)  

 

E quando questionada onde foi professora, afirmou que: 

Foi em escola. Só que era em escola assim de interior. É no município de Jacobina também, mas era... 

Como era o nome do lugar meu Deus...é perto do Junco naquelas escolas ali pra dentro…Zé Gonçalo. 

Agora acho que não tenho mais pique para isso não, porque na verdade era um sonho de criança, eu 

sempre achei bonita a profissão, mas não tive oportunidade de estudar, também era muita tímida. 

Quando surgiu a oportunidade “vai fazer o magistério tem que estagiar, aí desestimulou um pouco”. 

Hoje já sou melhor, mas eu era muito tímida. (PE_7, 2016)  

 

 No primeiro trecho de PE_7, a parte em negrito e itálico tem o seu contexto no que 

Rios (2015) afirma que para o exercício da profissão docente na roça, basta apenas saber ler, 

escrever e contar, isto é, as habilidades necessárias da antiga quarta série primária. Mas 

conforme o segundo relato supracitado, a vocação para a docência não foi legitimada 

oficialmente com o magistério, pois quando a mesma teve oportunidade, o processo de 

fiscalização do estágio a impediu de continuar e a timidez falou mais alto. 

A entrada na docência de PE_3 coaduna com a ideia trazida por Rios (2015) de que 

“os docentes eram mobilizados a entrar na profissão, pela estabilidade que o concurso poderia 
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trazer, mas não pela profissão em si [...]” (RIOS, 2015, p. 93). Quando é aconselhado pela 

mãe a fazer o magistério porque teria a possibilidade de empregabilidade no futuro com 

aprovação num concurso.  

 
[...] Eu conversei com minha mãe, ela disse “eu quero uma formatura que lhe dê um emprego no 

futuro, você sabe que seu pai, cabeça dura, que de repente está sempre alegando na cara que você 

tem que sair da barra da calça dele; ele você sabe, que ele tem mulher. O certo é você pegar um que 

você possa usufruir no seu emprego”. Aí eu fui e optei pelo magistério por necessidade 

inicialmente[...] (PE_3, 2016, grifo nosso)  

Por sua vez, PE_2 foca na sua atuação inicial como alfabetizadora infantil. Sua 

trajetória começou aos 18 anos. Desde dos meus 18 anos eu estou em sala de aula, desde dos 

meus 18 anos eu sou professora. Eu comecei com a educação infantil e passei muitos anos, 

10 anos como professora alfabetizadora.  A continuidade da sua trajetória perpassa pela 

formação inicial em Administração e a nível de Mestrado em Gestão Educacional, o que 

constitui uma das etapas de saberes da experiência.  

Os demais colaboradores também relatam a respeito dos seus saberes produzidos e 

apropriados em sua vida, no espaço escolar em contato com seus pares, alunos, e com seus 

próprios saberes:  

 

[...] Fui aprovada no concurso de 2012, em 2013 eu comecei a trabalhar aqui na escola Agnaldo e 

pra mim assim foi uma maravilha porque além da experiência que eu tinha na rede privada eu 

trabalhei lá também, é na casa da criança que atendia a crianças carentes no bairro das populares 

lá em Miguel Calmon e também trabalhei pelo PET (Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PE_1, 2017, grifo nosso) 

 
[...]. Não tem um prédio que já foi antes uma escola do estado com um convênio da Igreja Batista? Aí 

meu primeiro estágio foi naquele prédio [...] aí eu fui buscar a experiência com as colegas que já 

alfabetizavam, já tinham trabalhado em escolinha particular, sentamos, fizemos grupos de estudos, a 

professora do estágio supervisionado foi também dando as dicas. Agora a minha experiência 
pedagógica começou graças a Deus em Ourolândia [...] foram 5 anos lá. Eu trabalhei como 

alfabetizador no São Bento, foi no AJA BAHIA [...]. Eu trabalhei lá em Ourolândia até 2001, na 

metade do ano eu fiz o concurso aí eu vim para o município[...] (PE_3, 2016, grifo nosso) 

 

[...]. No caso eu estava no Núbia Maria (Escola Núbia Mangabeira Guerra) que fechou as salas do 

fundamental 1, então todos os professores foram transferidos para cá, os professores e as turmas da 
época também. ... Antes de vim trabalhar na Jacobina 2 no Núbia, eu trabalhava numa escola de 

base, escola isolada, lá no Gonçalinho que é município de Jacobina [..] Depois que nucleou eu vim 

aqui para Jacobina. [...] (PE_4, 2017, grifo nosso) 

 
Eu comecei a trabalhar no município a partir de 2001, quando eu fiz o concurso, então fui locada 

para a escola em Lages do Batatas [...]. Em 2007 eu vim para cá, aí eu recebi uma proposta para 

trabalhar na coordenação no município, aí eu sair e quando foi em 2012 eu retornei para a escola. 
(PE_5, 2017, grifo nosso) 

 



119 
 

 

[...] Eu ensinava na escola Núbia Maria Guerra e aí a escola acabou o Fundamental 1, ficou só o 

Fundamental 2, então todos os professores do Fundamental 1 vieram aqui para o Agnaldo. (PE_6, 

2017, grifo nosso) 
 

[...] após isso fiz a prova para ingressar no serviço público [...] Concurso (PE_8, 2016, grifo nosso) 

 

As marcações em negrito chamam a atenção para as experiências trazidas com esses 

profissionais para o contexto da EMAMG, com os estágios, trabalhos em redes privadas, com 

educação de jovens e adultos, com coordenação pedagógica, coordenador como formador, 

aquisição de experiência após o concurso público, que é o caso de PE-8, que ao término do 

ensino médio fez o concurso para atuar com agente técnico na escola. Destacam-se dois 

aspectos ou duas unidades de registro: a função do coordenador como formador destacada por 

PE_2 e o processo de nucleação, em que PE_4 e PE_6 sinalizam que ao fechar o Ensino 

Fundamental I onde lecionavam, foram transferidas para a EMAMG. 

A nucleação29 ocorreu devido ao fechamento das escolas multisseriadas e por se 

localizar geograficamente numa região estratégica, mais próxima dos distritos e povoados. A 

EMAMG recebeu os alunos contribuindo para aumentar a presença de coletivos diversos, em 

especial dos alunos do campo/roça e de outras especificidades étnicas, sociais e culturais. 

Além de receber esses alunos, o espaço físico é também usado para atividades culturais, 

religiosas, políticas, campanhas de vacinação, dentre outras, assim como as escolas 

multisseriadas outrora fechadas desempenhavam essa mesma função.  

O trabalho sobre diversidade e cultura cigana no espaço escolar poderia ser 

potencializado nas AC como espaços formativos e nesse aspecto o papel do coordenador 

como formador é fundante. Mas, alguns protocolos de observação analisados não dialogam 

com a otimização desse espaço como um ambiente formativo. Sendo, inclusive, um dos 

principais compromissos do coordenador, ou seja:  

[...] com uma formação que represente o projeto escolar – institucional, 

atendendo aos objetivos curriculares da escola; e com a promoção do 

desenvolvimento dos professores, levando em conta suas relações 
interpessoais com os atores escolares, os pais e a comunidade. Imbricados no 

papel formativo, estão os papéis de articulador e transformador. Como 

articulador, para instaurar na escola o significado do trabalho coletivo; como 

transformador, tendo participação no coletivo da escola, estimulando a 
reflexão, a dúvida, a criatividade e a inovação. (PLACCO; ALMEIDA; 

SOUZA, 2011, p. 230) 

 

                                                             
29 Para maiores informações sobre o processo de nucleação, consultar A educação no Brasil rural / Alvana Maria 

Bof (organização); Carlos Eduardo Moreno Sampaio ... [et al.]. – Brasília: Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2006, p. 116. 
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O processo formativo poderia vir a acontecer no chão da escola, talvez até com mais 

legitimidade porque reflete a realidade do espaço escolar e configura como uma das etapas 

dos saberes da experiência. Estes “[...] não provém das instituições de formação nem dos 

currículos. [...] não se encontram sistematizados em doutrinas ou teorias” (TARDIF, 2002, p. 

48-49). O que foi observando nas falas dos profissionais de educação, pois seus saberes se 

constituíram em espaços distintos e não necessariamente passaram por meios acadêmicos. 

Dito isto, passou-se a terceira unidade de contexto que carrega mais centralidade para 

nossa problemática e objetivo geral da pesquisa, ou seja, versa a respeito da formação sobre 

diversidade e em especial cultura cigana. Mas, nenhum dos colaboradores participou de 

formação sobre Cultura (s) Cigana (s). Alguns tiveram contatos breves com discussões na 

graduação, porém não conseguiram precisar os temas, PE_5, que em um componente do curso 

de Pedagogia, teve um contato breve, porque não fazia parte da grade curricular, sobre a 

cultura cigana. Os demais registraram alguns eventos sobre a diversidade no geral.  

Esse diagnóstico é importante porque, em se tratando dos Povos Ciganos, 

historicamente alijados da sociedade, com a complexidade que envolve a aquisição da 

educação escolar, é relevante que os profissionais de educação conheçam mais profundamente 

a respeito desses coletivos.  

PE_3 traz uma fala importante a respeito de uma oficina que participou sobre 

acessibilidade, por uma identificação com o tema, pois ele possui uma “deficiência física de 

locomoção” e, segundo o conteúdo da mensagem, foi uma forma de maior aceitação de sua 

condição. PE_7 e PE_8 tiveram acesso há algumas discussões do contexto pedagógico da 

escola, no curso Técnico do IFBA, com o objetivo de participarem das decisões da escola.  

Outro ponto relevante a se destacar é que, inicialmente, PE_5 e PE_6 afirmam que o 

contato sobre e com a cultura cigana começou na EMAMG, por intermédio do então gestor e 

cigano EC_3, através dos eventos e das palestras, em alusão ao que já fora falado na análise 

documental sobre a comemoração sobre o dia do Cigano.  

As representações dos profissionais de educação sobre ciganos e representatividade 

dos coletivos locais, como as categorias emergentes, dialogam com a categoria analítica 

Cultura Cigana.  E nesse aspecto, Candau (2013), ao trazer a fala de Taylor (2002), preconiza 

a necessidade de permitir identificar e desconstruir as representações sobre o outro, pois do 

contrário não teria condição de propor nenhuma empatia com o outro ou um repensar das 

ações educativas e pedagógicas.  
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Nosso sentido tácito da condição humana pode bloquear nossa compreensão 

dos “outros”. Portanto, é importante promover processos educacionais que 

permitam que identifiquemos e desconstruamos nossas suposições, em geral 
implícitas, que não nos permitem uma aproximação aberta e empática à 

realidade dos “outros”. E também favoreçamos este processo em nossas 

salas de aula (TAYLOR, 2002 apud CANDAU, 2013, p. 31) 
 

 Buscou-se dialogar com os colaboradores para se perceber as representações destes 

sobre os Povos Ciganos atreladas a sua infância ou idade escolar na educação Básica. 

 

[...] eu venho do distrito de Itapura uma comunidadizinha, simplesinha, pequena [...] E quando 

chegava cigano lá eu corria, eu tinha medo porque primeiro tinha aquela história de que cigano 

roupava criança, né? E aí também tem aquela coisa assim de que as mais velhas tinham aquela 

coisa de rezar mão, elas não aguentavam ver um anel que elas ficavam com aquela coisa do anel 

[...]. Então na verdade eu nunca tive muito contato, eu tinha um certo preconceito até conhecer 

realmente EC_3. (PE_1, 2017, grifo nosso) 
 

[...]. Por um lado, me amedrontava, mas eu também achava muito bonito as roupas, a maneira 

como elas se vestiam. É sempre tudo alegre com brilho. [...]. Eu eu já tive alunos ciganos e tenho 

um agora, mas assim nunca interferiu não. Para mim é normal como qualquer outro aluno na sala. 

Inclusive com eu estava no Yeda (atual Núbia) tinha uma menina que eu ficava muito preocupada, 

porque eles não têm muito interesse né para estudar é bem desmotivado e o que me chamou atenção 

na menina era que ela não era muito desmotivada igual aos outros alunos[...]. (PE_4, 2017, grifo 
nosso) 

 

Da minha infância a gente sempre lembra daquelas coisas bem... de estigmatizar mesmo o cigano. 

Eu sempre ouvia que cigano era ladrão, gostava de roubar galinhas, que não era uma pessoa de 

confiança, sempre ele queria algo em troca de você, ele nunca ia encostar em você para poder ter 

uma intenção boa, era sempre assim que a gente escutava, na verdade. E isso, de fato, acaba se 

tornando algo muito forte na gente, porque a gente acaba olhando o outro da forma como você foi 

ensinado ou você ouviu, de certa forma, você acaba vendo o outro dessa forma. Mas, o estudo nos 

favorece nessa questão, nesse leque de informações [...]. (PE_5, 2017, grifo nosso) 

Desde o nosso primeiro encontro que a gente já ressaltou, a questão que eu cresci ouvindo que 

cigano você tem que ficar esperto, porque gostam de dar golpes; então eu cresci ouvindo isso. E 

sempre quando eu tinha contato com eles eu procurava, como o pessoal aconselhava, a ser esperto, 

justamente por isso que eles diziam que se vacilar eles lesam você. E infelizmente alguns contatos 

meus mesmo com eles, não que eu tenha feito algum trato comercial com eles, mas vendo a atuação 

deles eu não tenho boas recordações. [...]. Então são coisas negativas, a gente sabe que não pode 

generalizar, não são todos, mas infelizmente as pessoas que eu tive contato aconteceu coisas 

negativas. (PE_8, 2018, grifo nosso) 

O que há em comum são falas correspondentes aos estigmas ou estereótipos dos 

ciganos que causam medo por terem sido vistos como ladrões, trapaceiros, aqueles que 

roubavam crianças, se utilizam da prática da “buena dicha” para roubar anéis, esta relatada 

por PE_1, e são considerados como valentes. Mas, se por um lado havia esse medo, por outro 

lado contraditoriamente geravam fascínio, pela alegria, pelo colorido, pela beleza. Quando se 

questionou se de fato eles vivenciaram alguma situação que comprovasse tais representações, 

PE_8 e PE_4 relataram que havia presenciando situações de roubos, como PE_4, sussurrou 
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baixinho: “Sim, eu lembro de pegarem galinha, mas outras coisas não”. PE_8, ao relatar o 

episódio da esperteza dos ciganos, discorre, no entanto, que tal fato não pode ser generalizado 

a todos os ciganos. Teixeira (2008), ao estudar os ciganos no contexto mineiro, afirma que 

“Para o cigano, o uso de artimanhas, para ludibriar o não-cigano, era uma forma de afirmação 

frente ao grupo, demonstrando ser mais esperto que o negociante mineiro” (TEIXEIRA, 2000, 

p.63). Isso num processo de reversão da imagem moral, em princípio negativa, 

transformando-a em algo para se orgulhar em determinadas circunstâncias, pois os 

diferenciava frente aos não ciganos.  

Em relação ao roubo de crianças, Teixeira (2000) ressalta que este estereótipo foi 

construído para educar as crianças não ciganas e possibilitar obediência aos pais, porém 

contribuiu para estigmatizar os Povos Ciganos e criar ainda mais aversão dos gadjés em 

relação aos ciganos: 

 

Quando Cervantes, no início do século XVII, criou o tema do roubo de 

crianças pelos ciganos, estava inaugurando um dos maiores filões da 
literatura ficcional sobre os ciganos. No século XIX, numerosos autores 

utilizaram o tema da criança roubada como objetivo "educativo". 

Acreditavam que o contraste entre o "mundo civilizado" dos jovens leitores e 

a "vida perniciosa" dos ciganos, por suposição, incitaria as crianças a 
apreciar mais sua própria cultura e a obedecer a seus pais. Essas “estórias” 

fantasmas contribuíram bastante para criar uma imagem extremamente 

negativa dos ciganos. Assim os autores manipulavam a imagem dos ciganos 
para valorizar as virtudes cívicas e civilizadas dos não-ciganos. Essa 

literatura sobre os ciganos foi uma estratégia de educação moral, portanto de 

dominação. (TEIXEIRA, 2000, p. 64) 

 

Então PE_8, ao ponderar que o episódio por ele relatado não pode ser generalizado 

para todos os ciganos, traz um ponto extremamente relevante, isto, é, os ciganos devem ser 

analisados de forma contextual. Conforme ratifica a fala do cigano EC_1 sobre o contexto dos 

“roubos” à época em que viviam perambulando nas cidades da Chapada Diamantina: 

[...] O cigano fazia muitas coisas atrás, fazia mal feito, não vou lhe mentir, fazia coisa a toa, roubava 

uma galinha, um jegue e ali era necessidade, precisão, que não tinha do que viver, entendeu? Passava 
na casa da senhora pegava três galinhas e matava pra dar de comer aos filho, viu? Porque não tinha 

o que comer; “robava” bode, “robava” alimento, só isso só, [..] O cigano nunca fez coisa errada, 

professora, o errado que eu tô dizendo era essa só atrás na necessidade, atrás, há muitos anos atrás 
[...]. (EC_1, 2017) 

 

O que pressupõe que numa dinâmica social em que os ciganos eram vistos como 

sujeitos desprovidos de qualquer tipo de confiança, perseguidos e alijados de quaisquer 

condições formais de sobrevivência, os roubos funcionavam como práticas para manter a 

família num contexto nada favorável à sua existência.  
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Alguns conteúdos das mensagens apontam que atualmente há dúvidas a respeito da 

procedência de bens adquiridos pelos ciganos, como relata um dos colaboradores: E eu fico 

assim impressionada como eles assim, como eles fazem, não sei que trabalho eles fazem, se 

tem empréstimo, emprestar dinheiro, fazem empréstimo. E tem carro?. A entonação mais 

forte e questionadora denota dúvida sobre os procedimentos desses bens. O que na verdade é 

compreensível por se tratar de estereótipos seculares.  

Sobretudo, há que se destacar que a presença de EC_3 na EMAMG foi fundamental 

para que o início de novas representações sobre os ciganos pelos, agora profissionais de 

educação, fossem mudando. Confirmando o que Costa e Vasconcelos (2005) referendam, para 

desconstruir os falsos estereótipos é preciso conhecer. Então, a convivência com o gestor 

cigano permitiu enxergar os ciganos sob uma ótica menos estereotipada. Ainda que tenha 

acontecido o estranhamento inicial do lugar de poder enquanto gestor público exercido por 

EC_3, normalmente não ocupado por ciganos.  

E no que se refere à relação dos ciganos com não ciganos no espaço escolar, os 

colaboradores afirmam desconhecer a existência de discriminação, porque existe uma relação 

harmônica entre as crianças. Inclusive, retratam que antes da presença de EC_3 na escola, isso 

ocorria com mais frequência. Mas, PE_4 e PE-2 fazem menção a alguns termos pejorativos: 

 

Assim, acaba que tem né? Eu estava em uma sala e tinha um cigano e eles ficam a todo instante 
conversando como eles, não é? Como se diz, imitando a voz deles, os outros alunos: “Sei o que, 

ciganinho”, não sei se com o intuito de ofender, mas eles ficam com esse tipo de brincadeira assim. 

(PE_4, 2017) 
 

[...]. Eu percebo, as meninas mesmo elas não brincam assim com os meninos, sabe? Os meninos em si 

eles ficam mais juntos entre eles, ali. Eu ainda não percebi se os próprios alunos excluem eles, como 

nessa escola particular eu percebia que eles excluíram (aluno cigano) “fulano, não, fulano em tudo 
não, ninguém gosta de fulano”. Mas aqui eu não percebi, não me toquei nisso, mas eu já observei que 

as meninas, principalmente, elas ali, aquele grupinho, elas ficam ali entre elas (voz foi baixando) 

(PE_2, 2016).  
 

Nesse aspecto PE_2, traz um comparativo de uma realidade vivenciada por ela numa 

escola particular em Tapiramutá onde um aluno cigano era excluído das brincadeiras e 

atividades, com o contexto da EMAMG, onde não se percebe essa exclusão. 

 

Eu achava isso um absurdo uma exclusão dos próprios alunos e isso me incomodava tanto aí eu dizia:  

gente, tem que botar ele para brincar junto com os meninos, vamos inventar uma brincadeira para ele 

está no meio, mas a própria escola os próprios professores e a direção “ah, deixa assim, eles são 

assim mesmo gente”. Gente, que horror! E aí eu sei que a gente fazia uma brincadeira e colocava ele 
no meio, brincava e eu achava muito interessante ele, e foi o primeiro aluno e único aluno cigano. 

(PE_2, 2016) 
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Na EMAMG, na percepção de PE_2, há a observação de que as meninas ciganas não 

brincam com os meninos, no caso, não ciganos. O que remonta à especificidade cultural dos 

ciganos e da construção do medo inculcada às meninas para não ter contato com os meninos 

gadjés. Atribui-se esse distanciamento como forma de manutenção da tradição e de 

obediência aos pais, em especial a escola só tenha até o Ensino Fundamental I, boa parte das 

meninas não estaria em idade de casar, mas pela defasagem idade série as vezes existem 

jovens mais velhas; outro fator, seria porque desde pequenas as crianças já são educadas para 

os papéis que desempenharão no futuro.   

Sobre os termos pejorativos já presenciados PE_3 mostrou ter sempre uma atitude 

como professor disciplinador, de chamar a atenção, intervir: 

 
A depender, exatamente de situações que eu possa talvez relatar para eles mediante ao que também 

eles perguntaram. Mas, assim o cuidado [...] fora do didático aí já entra a parte disciplinar [...] Mas, 

aí começava a trabalhar com eles, eu digo por mim, não vou dizer todas, o que elas diziam, mas eu 

dentro das possibilidades eu dizia “chama o nome dele, o nome dele é (Fulano), chama (Fulano), 

cigano, cigano, cigano, até porque você não é português, você não está em terra nativa para dizer 

índio não, chama o nome dele”. (PE_3, 2016, grifo nosso) 

 

O que segundo Canen (2001) traz uma importante contribuição ao analisar algumas 

entrevistas a respeito das representações dos docentes sobre a diversidade cultural, porque há 

uma semelhança com o contexto dessa fala de PE_3, pois: 

 

“Embora admitam a presença de comportamentos racistas, elas preconizam 

uma atitude já detectada em pesquisas, tais como Tomlinson (1990) e Canen 

(1996), de lidar com situações de discriminação única e exclusivamente 
quando estas ocorrem. Neste caso um sermão é dirigido às partes envolvidas 

[..]” (CANEN, p. 218), 

 

No trecho de PE_3 em que consta “chama o nome dele, o nome dele é (fulano), chama 

(fulano), cigano, cigano, cigano. Dessa forma, concorda-se com Candau (2005) quando 

afirma que “[...] é necessário promover processos sistemáticos de interação com os ‘outros’ 

sem caricaturas, nem estereótipos [..]” (CANDAU, p. 32). 

 Fechando a segunda etapa da categorização, os colaboradores abordaram a percepção 

que tem a respeito da proximidade geográfica da escola com a comunidade. Ao discorrerem se 

a escola tem uma responsabilidade maior por conta de estar no bairro onde eles residem com 

as crianças e jovens ciganos, suas falas agregam a unidade de contexto como a necessidade da 

parceria da escola com a comunidade cigana, tendo como categoria emergente, portanto, a 

representatividade dos coletivos locais. Com exceção de PE_2, que afirmou precisar de mais 

conhecimento para opinar, os demais têm um discurso equivalente ao externar a necessidade 
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da existência de fato da aproximação da escola com a comunidade, ora afirmando que a 

escola deve ter essa responsabilidade, ora, como defende PE_5, tendo a obrigatoriedade 

porque a escola está inserida no bairro onde a comunidade reside. Para tanto, chamam a 

responsabilidade também dos pais, quando PE-3 fala que a escola não pode ser assistencialista 

e sim parceira da comunidade. 

Destaca-se a boa percepção dos colaboradores em apontar que essa responsabilidade 

ou obrigatoriedade só poderá ser concretizada a partir da aproximação da escola com a 

comunidade.  Porque dentro da lógica dos ciganos Calon locais, as decisões nunca são 

tomadas pelos filhos sem consulta aos pais, extensiva a comunidade, por isso é fundamental 

que eles estejam presentes, sejam parceiros.  Porém, há a partir da análise documental das 

entrevistas com os ciganos, das observações e das próprias conversas com os profissionais de 

educação a percepção da quase inexistência da participação dos pais na escola, exceto para 

algum evento (geralmente sobre a cultura cigana). Perceberam-se também alguns discursos 

cuja convivência com o gestor ainda não foi capaz de transformar e, portanto, exige um grau 

maior de compreensão, reflexão e momentos formativos. 

Finalizando o tripé da categorização, direcionou-se o olhar para Ações pedagógicas e 

educativas sobre diversidade e cultura cigana em diálogo com a categoria teórica Prática 

Pedagógica, para conhecer como a escola, sob a ótica dos profissionais de educação, tem 

trabalhado a respeito da diversidade e cultura cigana. Incialmente, os colaboradores 

abordaram sobre os principais desafios que merecem ser superados: No geral, ao olhar para o 

cotidiano escolar os colaboradores enxergam a necessidade de perceber a criança como um 

ser integral e garantir as habilidades para o Ensino Fundamental (PE-1): 

 

Eu acho que nós ainda temos muito, muito mesmo que buscar é uma qualidade melhor mesmo no 
ensino, assim nós temos crianças carentes que precisam demais dessa equipe e que nem sempre tem 

o apoio da família no que se refere à aprendizagem, muitos com pais analfabetos, alguns que vem 

dessas localidades próximas que não estão inseridos no próprio bairro [...]De ver o menino chegar 

ao quarto e quinto ano garantindo as habilidades que, de fato, eles precisam garantir que a gente 

ver, porque ainda infelizmente no geral ainda não é tão bom. (PE_1, 2017) 

 

O que corrobora com a preocupação de EC_5, pois o mesmo cogitou retirar a filha da 

escola pela percepção de que a mesma está prestes a migrar para o Ensino Fundamental II e, 

no entanto, não dominava o processo básico de alfabetização - leitura e escrita.  Para os Povos 

Ciganos, a educação, a princípio, deveria focar numa perspectiva mais prática e de menos 

abstração, por isso que boa parte dos pais ciganos acredita que saber ler, escrever e fazer 

contas é essencial.  Mas, não é algo que possa ser generalizado em função das especificidades 

culturais do diferentes grupos e etnias ciganas. 
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Segundo Dias et. al. (2006), a comunidade cigana quando concorda em integrar um 

processo educativo, faz numa perspectiva que inclui unicamente aspectos práticos, sendo 

apenas de seu interesse que as crianças saibam ler, escrever e fazer contas. 

Sob a ótica de PE_2, é importante que a escola comece a olhar para as singularidades 

dos coletivos diferentes e que alguns discursos e avaliações excludentes sejam revistos: 

  

[...] a gente precisa ter um olhar de singularidade, a gente precisa ver esses aspectos e o professor 

não vê ainda. Nós temos alunos que nós precisamos olhar mais profundamente para o seu dia a dia, 

para o seu cotidiano, para a sua vida lá fora. Certo? [...] E eu tenho pensado muito nisso. Inclusive 
eu estava conversando com a diretora que a gente comece a ver isso nos nossos alunos, 

principalmente nossos alunos negros, nossos alunos ciganos. A gente precisa ver a cultura dos 

alunos e os professores precisam ter isso também, eu acho que essa questão de a gente ver, estudar 

isso vai abrir um olhar. Eles precisam abrir, eu acho que o Agnaldo precisa caminhar muito nisso, 

está deixando a desejar em relação a isso. [...] (PE_2, 2016, grifo nosso) 
 

E PE_5 salienta a necessidade de a escola trabalhar com uma educação mais 

contextualizada, saindo dos seus limites intramuros, ao ponderar que a escola tem que sair 

das paredes, ela tem que deixar de achar que escola é só isso e trazer o que está lá fora, a 

comunidade, a realidade para dentro da escola [...]. Também demonstrou que o professor 

precisa ser pesquisador da sua prática: E por fim, apontou que em relação à cultura cigana 

seria pertinente a inclusão da temática como conteúdo, pois um trabalho mais significativo é 

sempre limitado pela falta de conhecimento, ao afirmar que: mas a gente não tem tanto 

conhecimento para poder está tratando e seria interessante tratando como conteúdo ou como 

forma de informar mesmo os demais, saberiam mais e iriam respeitar melhor essa cultura. 

Indica-se, portanto, para a necessidade de um processo de formação para os profissionais de 

educação. 

Na percepção dos colaboradores, o trabalho voltado para diversidade e cultura cigana 

desenvolvido pela escola ainda se caracteriza para cumprimento do calendário escolar das 

datas comemorativas, como festa junina, consciência negra, semana santa, dia do cigano. Este 

ficou mais uma vez claro que tem acontecido em função da inciativa de EC_3 e que a 

EMAMG tem esse diferencial porque já trabalha com a cultura cigana, porém, ainda se limita 

a um trabalho superficial, pontual. A diversidade presente na escola, como um todo, não tem 

contribuído para potencializar uma reflexão e mudança de postura, com o envolvimento de 

práticas educativas desenvolvidas por toda uma equipe. 

Esses indicadores de análises (unidades de registro) coadunam com o levantamento 

que foram feitos nos diários de classe, referendados pelos profissionais de educação, como se 

ver na fala de PE_5:  
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Acontece em alguns momentos como projetos, como eu lhe falei essa questão que antecede o dia do 
cigano, a gente trabalha em sala de aula, aquilo que a gente....o pouco que a gente sabe, quando 

tem a questão da data comemorativa do índio, a gente traz, a questão do projeto da consciência 

negra, traz também como data comemorativa... Eu acho raro, mas a escola traz dessa forma, nem 
sempre como projeto, eu acho vago porque assim a consciência negra está lá em novembro, é uma 

data lá em novembro, mas isso não quer dizer que eu não posso falar dela antes, quer dizer que eu 

não posso tratar desse tema, todos os dias. Todos os dias, igual o dia do cigano, não posso tratar 

apenas na semana que antecede esse dia, então são temas que a escola ainda traz como datas 
comemorativas, não como temas, é.... sabe, pontuais. Tem que ser tratados de forma geral, que pode 

ser incluído dentro do nosso currículo, que podem ser tratados numa conversa informal em sala de 

aula, para trazer fatos sobre essa questão da diversidade cultural. Ainda é trabalhada dessa forma, 
em datas comemorativas. (PE_5, 2017) 

 

 Buscando estabelecer uma conexão do trabalho feito a respeito da diversidade e 

cultura cigana com os documentos ou marcos legais da escola, como currículo, PPP, ou 

projetos, solicitou-se que os colaboradores discorressem sobre a seguinte questão: “Quais 

documentos a escola têm sobre a inclusão de outras culturas, dentro do sistema escolar? Há 

documentos que contemplem a cultura cigana? E como participaram da construção desses 

possíveis documentos”?  Na verdade, foram elencados três documentos PPP, PCN e um 

decreto (dia municipal do cigano). Porém, no que se refere ao Projeto Político Pedagógico, as 

falas foram no sentido de expor a necessidade da sua reformulação, de que o mesmo está 

inacabado, conforme relatos de PE_1, quando diz que: Eu ainda participei um pouco da 

revisão dele, mas agora, por exemplo, no nosso plano de gestão uma das propostas é 

exatamente está reformulando esse PPP, ele está atrasado mesmo e de PE_8, ao afirmar que: 

Eu cheguei a pegar no PPP, só que o PPP na época do curso não estava pronto só o osso (esqueleto) 
algumas coisinhas aqui outras ali e até mesmo assuntos voltados para a diversidade, mas só no osso. 

Não sei se hoje conseguiram finalizar. Embora seja ...se você for perguntar com a participação de 

todos, você sabe que é algo centralizado, é direção, os professores, mas não é algo construído com a 

participação de todos, que deveria ser, é o mais correto. (PE_8, 2016) 

 

Destaca-se também que quando existe uma centralização na participação, quando 

ocorre, nas mãos de direção e professores. Não há uma construção coletiva.  PE_4, por sua 

vez, chama a atenção para a falta de tempo para construção, limita-se às vezes as opiniões 

para gestão ou coordenação: Nem sempre, porque às vezes um momento de sentar para fazer 

isso é muito pouco, tem que ter um tempo, às vezes se conversa, ela pede opinião, em algum 

momento a gente senta para dar opinião, não assim para rever sobre isso, ou seja, o PPP, aí 

fica a desejar um pouco. PE_6, afirmou que, por ocasião de um curso, teve acesso, mas não 

tem tido uma preocupação a respeito, nem participou da construção: 
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Olha, o PPP daqui foi construído antes da gente chegar, segundo a direção todos participaram, agora 

eu não participei.  Quando eu cheguei já estava pronto, aí está para reformular este ano, para 

construir esse ano, e a gente participar. Mas, eu não participei não. Na verdade, não foi uma 
preocupação, para minha especialização eu precisei ler algumas coisas, mas eu não vou mentir, né 

(risos), não foi pela preocupação foi só mesmo para terminar um trabalho que eu fiz na minha 

especialização. (PE_6, 2017) 

 

PE_5 destaca que se tem pouco acesso, mas que há um tempo atrás foi elencada a 

questão da diversidade cultural e dos ciganos, em função de EC_3.  

 

A gente tem pouco acesso ao Projeto Político Pedagógico da escola, em alguns momentos na jornada 

a gente reler ele e refaz algumas coisas que precisam ser vistas, até porque tudo vai mudando, né?  

Lá consta essa questão da diversidade cultural e alguns anos atrás colocou essa questão, até por 
própria influência de EC_3, da cultura cigana. Mas, assim nunca teve um projeto específico e um 

olhar muito voltado para isso não. (EC_3, 2017) 

 
 

Outros documentos aparecem na fala de PE_3, ao afirmar que o trabalho da escola está 

pautado nos PCN:  

 

Os parâmetros curriculares e o que coordenação de ensino apresenta e o que se lança lá na jornada 
pedagógica, aí a gente vem para as escolas, aí é feito os grupos de estudo. Apesar de eu achar assim, 

enquanto professor, que é preciso ter mais oficinas. Esses grupos de estudos, por incrível que pareça, 

nesses dois anos dessa gestão que eu participei, não houve. Não, aconteceu mais AC, entendeu? E os 

encontros de lançamento, empreendimentos voltados para bases de diretrizes curriculares no caso da 
provinha Brasil o currículo no Centro Cultural. [...] Fizemos... Sim, porque aqui no caso é muito 

assim, típico, digamos assim, já como tradição, é a clientela de alunos de etnias ciganas dentro da 

escola. Creio eu, que bem mais que outra escola da rede. (PE_3, 2016) 
 

Sob a ótica da coordenação e considerando o tempo na escola de 8 meses, PE_2, 

respondeu que:  

 
Não tem nada, não é? Não vou dizer que tem, se não tem nada. Se tiver um PPP é muito pouquinho, 

muita coisa eu não tenho conhecimento não, se tem nada aqui, entendeu? O pessoal não tem, nem eu, 
sabe? Eu tenho que verificar, mas isso detalhadamente para gente trazer essas questões e discutir os 

documentos, o que é que fala sobre isso, não é? (PE_2, 2016) 

 

Questionou-se a respeito do decreto do dia municipal do cigano, se havia chegado 

alguma determinação da SEMEC, ao passo que afirmou: 

 
E eu nem sei aqui em Jacobina tem algum negócio? Você que conhece, que está por dentro das coisas, 

tem algum documento? Por isso que eu digo que não tem nada porque eu não tive acesso. Se tem esse 

documento, ficou engavetado como os outros documentos. Não foi visto, ninguém me falou nada.  

(PE_2, 2016) 

 

E continuou sua fala, afirmando que ao chegar o PPP já se encontrava na escola: 
 

Já estava aí, disse que já foi reformulado. Que aí a gente estava questionando principalmente na 

formação que a gente tem de coordenador, eu questionei bastante o PPP, a gente tem que rever, tem 

que rever gente, tem que rever imediatamente o PPP da escola porque tem ações que a gente faz e 

não está na escola e também nós temos essa diversidade que a gente faz e não está na escola (no PPP, 
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grifo meu) e também nós temos essa diversidade que não inclui, o que é que tem que se fazer em 

questão da diversidade? Então tem muitas coisas que nós precisamos rever. E me disseram que foi 

revisto, mas foi revisto como? Acho que só foi revisto mesmo essa questão do número de professores, 
essa parte. (PE_2, 2016) 

 

Já sobre o currículo, afirmou que a escola não tem, que tem uma grade curricular da 

SEMEC, baseado na realidade de Salvador, mas não teve acesso.  

 

[..]. Nós não temos, porque o ano que passou eu cheguei aqui e achei muita dificuldade porque não 

tinha plano de ensino pronto, eles só sinalizaram que ia trabalhar os conteúdos. Achei isso um 

absurdo, né? Então, (novo secretário de educação) a gente vai agora se reunir para a questão da 
jornada e alguns pontos que a gente vai citar, uma grade curricular porque o município tem, mas 

nunca chegou as minhas mãos, nem consegui baixar. Diz que é igual a de Salvador. Então a gente 

precisa ter esse documento. Mas foi muito solto, um trabalhado solto, a gente não tem um projeto 

definido, uma sequência definida. Então foi uma desorganização muito grande, estava muito grande 
aqui, e ainda está muito grande, que eu espero que nessa jornada nesse ano a gente possa colocar 

essa grade curricular em voga para gente ter um currículo realmente definido, do que a gente vai 

trabalhar: projeto, sequências tudo organizadozinho com as habilidades que nós desejamos alcançar, 
não é? E que devemos ensinar e também como vamos avaliar. Então nós não temos, está tudo solto. 

(PE_2, 2016) 

 

 A partir das falas de pouco acesso ao PPP, da necessidade de refazê-lo, de ter contato 

apenas na jornada pedagógica, e mesmo aqueles que disseram terem participado da sua 

construção, deixam transparecer a ausência de uma relação dialógica e contínua com o PPP, 

deixam transparecendo ainda, ser apenas um documento para engavetar. No entanto, o  

 

[...] projeto político pedagógico vai além de um simples agrupamento de 

planos de ensino e de atividades diversas. O projeto não é algo que é 
construído e em seguida arquivado ou encaminhado às autoridades 

educacionais como prova em todos os momentos, por todos os envolvidos 

com o processo educativo da escola (VEIGA, 1995, p. 12-13).  
 

                 Ou seja, o PPP tem uma dupla intencionalidade: pedagógica e política.  

 Conforme a análise na pesquisa documental e a partir das representações dos 

profissionais de educação, fica evidente a necessidade da reconstrução do PPP, e que possa 

estar articulado com as representatividades dos estudantes locais, num processo de construção 

que perpassa pela participação efetiva de todos segmentos da escola e da comunidade em seu 

entorno.  

 Compreende-se que uma relação contínua e dialógica para a construção do PPP ou de 

qualquer decisão a ser tomada no contexto escolar, faz-se também por um espaço de relações 

simétricas, onde a hierarquia institucional não mensure em maior ou menor grau de 

importância os posicionamentos de seus profissionais, porque todos são responsáveis pelo 

processo educativo. Nesse sentido, os colaboradores afirmaram haver um bom relacionamento 
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entre os pares, que os possíveis entraves são positivos porque são discutidos no campo das 

ideias, onde prevalece mais as relações interpessoais do ponto de vista profissional, também 

foi sinalizada a necessidade de haver uma maior integração entre todos, uma vez que 

independente da função que exerçam são profissionais de educação. 

 A escuta dos profissionais de educação da EMAMG foi feita com bastante respeito à 

história e trajetória de seus coletivos na educação, em que se buscou dialogar com os 

colaboradores numa relação dialética, transformadores e criadores de contexto. Ante o 

exposto, percebeu-se o desejo crescente de tais profissionais em propor um processo 

educativo diferenciado, ao que vem ocorrendo, mais consistente e articulado. Numa relação 

de diálogo e parceria, aproveitando uma base construída pelos saberes das experiências dos 

seus profissionais no trato com a diversidade, da referência que já é para o município de 

Jacobina porque contempla a cultura cigana, mas o mais importante é do que pode vir a ser.  

 As informações registradas nos protocolos de observação e no diário de campo 

ofereceram contribuições para complementação dos conteúdos analisados das entrevistas e 

quiçá para refutar possíveis contradições, no tocante à inserção da cultura cigana nas práticas 

pedagógicas e ações educativas no espaço escolar.  

 

4.2 - A OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE E O DIÁRIO DE CAMPO NO CONTEXTO 

ESCOLAR  

 

A princípio, projetou-se observar as aulas dos professores, num processo anterior à 

realização das oficinas, e, também, após a realização das mesmas, no intuito de perceber as 

contribuições que as oficinas poderiam oportunizar. No entanto, o processo de formação 

contemplou diversos segmentos da escola, gestores, coordenação, professores e técnicos. E 

observar exclusivamente os professores indicariam uma visão apenas da realidade da sala de 

aula. E, por outro lado, considerando que a pesquisa tem um caráter exploratório e a partir da 

percepção dos colaboradores, refletiu-se que nenhuma mudança ocorreria em poucos meses. 

Portanto, mais coerente com a proposta, foi a observação das ações da escola, que 

aparentemente poderiam agregar os profissionais de educação como um todo – funcionando 

como dispositivo complementar às entrevistas e para auxiliar triangulação metodológica das 

possíveis lacunas ou contradições. O diário de campo, por sua vez, cumpriu o mesmo papel, 

sendo o registro com mais suporte de materiais e informações, em especial das reuniões e 

encontro com a comunidade cigana e para as oficinas formativas. 
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Acompanhamos o processo e dinâmica da escola de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I, no período de novembro de 2016 a março de 2017. Foram realizadas 

observações das atividades complementares, reunião de pais, jornada pedagógica e do 

cotidiano da secretária da escola, ao tempo em que se realizava a análise documental, porque 

percebeu-se que a resolução de possíveis conflitos ocorria mais nesse espaço, onde 

coordenação, professores e gestores estavam mais lá do que em suas salas. Essa percepção foi 

observada no ano letivo de 2016. Agora, em 2017, já houve uma alteração e a secretaria está 

mais restrita ao seu trabalho de secretariado escolar mesmo. 

Seguiu-se o protocolo de observação, conforme salienta Moreira & Caleffe (2000), 

para registrar as informações, inicialmente com data, local e duração da observação, 

característica da amostra e anotações descritivas e reflexivas. Estas eram feitas após a 

observação num ambiente mais afastado. A partir da leitura flutuante dos registros das 

observações, filtraram-se as informações que enfatizavam alguma relação com nossas 

categorias analíticas, através do que emergiu destas observações, chegando a seguinte 

categorização: 

Quadro 18: Categorização final dos achados nos protocolos de observação participante 

FORMAÇÃO 

DOCENTE 

UC UR PROTOCOLO DE 

OBSERVAÇÃO 

Contradições sobre a 

formação no 
planejamento das AC. 

Separação entre 

oficinas temáticas e 
atividades de 
planejamento/correção
. 

Atividades complementares não são vistas 

como espaços formativos, porque as propostas 
das oficinas temáticas foram pensadas a cada 
15 dias, para não atrapalhar o andamento das 
atividades nas AC. 

28.09.16 

Dificuldade de 
trabalho integrado 

A participação dos profissionais de educação 
(agentes e técnicos) teria que ser discutida 
com eles próprios. Por terem atribuições e 

tempos diferentes 

28.09.16 

PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

UC UR PROTOCOLO DE 

OBSERVAÇÃO 

AÇÕES 
EDUCATIVAS NA 
ESCOLA 

Representações dos 
profissionais sobre 
ciganos  
Falsas estereotipias 

Utilização de termos pejorativos ou 
metafóricos: “Vão para sala, doutoras”. 
“Ciganinhas teimosas”.  

21.11.16 

Mediação de conflitos Agressão entre alunos; Previamente a gestão 
fez juiz de valor a respeito da mãe com 
palavra pejorativa, indicando que a mesma 
não tinha razão para reclamar; Mãe foi cobrar 
porque o filho foi suspenso e a outra aluna 
não; Gestão: o aluno havia passado a mão nas 
partes íntimas das meninas, além de agredi-
las; Conversa entre gestão e mãe: ponderação 

e suspensão para ambos os alunos 

22/11/16 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 
 
 
 
 

 
 
 

Diagnóstico das 
turmas 

Ausência de conhecimentos adequados para 
série; Dificuldade de leitura e escrita; PE – 
Alteração no planejamento para retomada de 
questões básicas; Ausência de reflexão 
coletiva ou reorganização do planejamento. 
 

 
 
 

01/03/2017 
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Leitura 

Crônica: para envolver os alunos, prender 

atenção; Texto: como fazer uma rotina aliada 
Rotina pautada em outro contexto: região sul 
O texto propunha importância da formação 
continuada e a criação de grupos de estudos. 
Mas as AC em si não tem sido espaços 
formativos, restringe-se a planejamentos e 
organizações das tarefas diárias para uso em 
sala; Rotina propunha Contos africanos: 

modelo desenvolvida por outra escola.  

01/03/2017 

Produção de rotina Rotina apresentada como sugestão, porém 
houve a exigência da entrega da mesma até o 
fim da AC, para ser digitada. 

01/03/2017 

Datas comemorativas 
 

Comemoração do dia circo 
Não comemoração do dia das mães 
Dia da família 

20/04/17 

Educação 
descontextualizada 

História do Chapeuzinho Vermelho: trabalhar 
os sentidos 

20/04/17 

Planejamento Atividades da coordenação praticamente 
prontas, sem sugestões dos PE e acatamento 
do que fora planejado.  

20/04/17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIÁLOGO COM PAIS 
PARA ELEIÇÕES DE 
DIRIGENTES 

Relação família escola Cobrança da gestão e coordenação para 

participação mais efetiva dos pais. 
Postura dos pais deve ser igual aqueles da 
escola particular. 
Os pais não apenas devem cobrar, mas 
ingressar, estar na escola. 
Ausência de pais ciganos: “Cadê uma mãe 
cigana aqui”? 
Os pais devem cobrar dos alunos as 

atividades, acompanhar as dificuldades.  

24/11/16 

Marcos legais e 
diversidade 

PPP tem abordagem que contempla 
diversidade: menino da zona rural, ciganos. 
“Os meninos ciganos ‘a gente’ respeita a 
cultura deles e eles tem que respeitar a da 
gente”. 
Necessidade de Psicopedagogo, sala de AEE e 
palestras motivacionais. 

Dia da família: “a escola não vai incentivar o 
casamento homossexual, mas respeita” 

24/11/16 

JORNADA 
PEDAGÓGICA 

PLANEJAMENTO 
DO ANO LETIVO  

Diálogo sobre as oficinas temáticas e 
entrevistas pendentes 
Propostas das oficinas em horários de aulas 
Indefinição das AC: dependência dos 
estagiários 

Palestra sobre currículo 
Reconhecimento da ausência do currículo na 
escola: se constituiu só em conteúdos. 
Segue-se determinações da coordenação (via 
referências da SEMEC) 
Planejamento já estava pronto, antes de 
conhecer os alunos. 
 

03/02/2017 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Considerando as informações registradas nos protocolos de observação, referente à 

formação docente, tem-se a percepção de que o planejamento para as atividades 

complementares possui algumas contradições, porque as Atividades Complementares (AC) 

ainda não são consideradas como espaços formativos, isso porque houve a preocupação em 

que as oficinas voltadas para a pesquisa ocorressem de forma a não comprometer as 
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atividades de planejamento, correção de atividades, mas práticas para o fazer pedagógico. 

Também transpareceu a ideia de que a participação dos profissionais de educação (agentes e 

técnicos) junto com os demais profissionais de educação (gestores, coordenadores e 

professores) seria à parte. Análise feita quando se foi indicado que essa logística fosse 

acordada com os próprios sujeitos.  

No entanto, quando PE_2 afirma que há a necessidade de se perceber o trabalho do 

coordenador como formador e vem trabalhando para que os professores enxerguem sua 

função dessa forma, se evidencia que é uma realidade desejável, mas não concretizada:  [...] a 

pessoa tem que ver o coordenador é formador, trabalha com o professor, no pedagógico. 

Então eu estou começando aqui já tem 8 meses, fazendo este trabalho do professor encarar o 

meu trabalho como formador. Então essa foi a minha trajetória.  

Ao abordar que tem conseguido constituir a AC como espaço formativo, ao afirmar 

que: 

 

Estava vendo em trazer essas questões (sobre diversidade) para AC, eu tenho conseguido constitui um 
espaço de formação, foi difícil, mas eu consegui fazer isso da gente sentar na Ac não só para eles 

pegarem o caderno para fazer o seu planejamento, mas sim para a gente discutir questões e fazer um 

estudo e uma reflexão. Eu tenho conseguido fazer isso no meu plano de formação, trazer essas 

questões para a gente discutir, refletir e o professor também começar a fazer sua transformação. 
(PE_2, 2016) 

 

Há indícios de uma relevante intenção por parte da coordenação, porém, ainda não 

como uma prática, ao considerar, inclusive, o posicionamento relatado no protocolo de 

observação.  Em outras observações específicas de atividades complementares, mas não 

apenas sob sua coordenação, uma vez que a escola possui duas coordenadoras.  

Em conexão com essa temática, as observações das atividades complementares em si 

levam a mesma análise, pois ,considerando as UC e UR referentes à categoria emergente 

Atividades complementares, estas não apontam para a AC como um ambiente formativo, 

mesmo havendo um potencial para isso, a exemplo do diagnóstico da não adequação das 

competências e habilidades equivalentes às séries dos alunos (leitura e escrita), mas no 

coletivo não foi tomada nenhuma decisão de estudo, análise ou projeção de alternativas em 

conjunto - o que inclusive dialoga e referenda a fala de EC_5, na análise documental, quando 

a preocupação dele não estava no contato da filha cigana com alunos não ciganos e, sim, pela 

percepção do não domínio da leitura e da escrita -; na leitura do texto a respeito da rotina, que, 

mesmo sendo de outro contexto, trazia pontos importantes como a formação continuada e a 
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criação de grupos de estudos, no entanto, passou-se por eles sem nenhuma perspectiva de 

tomar como indicativo de mudanças da dinâmica das AC.  

Para além dessas unidades de análise, as demais ratificam tanto as falas da 

comunidade cigana, quanto dos profissionais de educação, de que a escola tem trabalhado 

ainda na perspectiva de marcos celebratórios, em alusão as datas comemorativas do 

calendário escolar, muitas vezes tomadas como conteúdos. Um ponto de exceção, é UR “Dia 

da família”, não pela data, mas pelo sentido, em se tentar romper com a ideia de dia dos pais 

ou das mães, considerando as novas estruturas familiares. Quando questionei a uma 

colaboradora da pesquisa, na AC, o sentido do dia da família, a mesma informou: porque 

existe muitas avós que criam os netos. O que não deixa de ser uma nova configuração, mas ao 

observar a fala de outra profissional de educação na categoria emergente “Diálogo com pais 

para eleições de dirigentes”, a respeito da relação entre família e escola, seu discurso soa 

incoerente com a temática, ao afirmar que a escola vai adotar o dia da família, porém “[...] 

não vai incentivar o casamento homossexual, mas respeita”.  Esta fala pressupõe dupla 

interpretação: se na observação participante é importante que o pesquisador relativize o 

espaço social e tenha a capacidade de se colocar no lugar do outro, como preconiza Minayo 

(2000), o conteúdo da fala em itálico indica muita mais uma estratégia de agregar o apoio dos 

pais num momento decisivo para gestão da escola, a eleição, e não polemizar um tema pouco 

acolhido pela comunidade escolar – não apenas na E.M.A.M.G -; e a outra análise seria um 

desconhecimento mais coerente a respeito da identidade de gênero e das novas configurações 

de família. Mas, na verdade:  

 
É frequente encontrar professoras e professores convencidos de que 

erradicaram o sexismo de suas aulas porque ‘tratam igualmente’ as meninas 
e os meninos. Procuram não fazer nenhuma diferença entre seus alunos e 

respeitam suas atuações espontâneas, sua liberdade, sua maneira de ser e de 

pensar. Se não nos aprofundarmos mais, esta postura pode parecer muito 
equitativa e justa [...] (MORENO, 1999, p. 73-74). 

 

A escola geralmente olha como normalizar os gêneros e ao normalizar a tendência é 

estabelecer a superioridade à heterossexualidade em detrimento da homossexualidade - ou a 

outras orientações - que ,na condição de minoria, estará sempre num segundo plano. E o fato 

do não reconhecimento do outro ser diferente é fruto de uma representação social construída 

secularmente. No entanto, como as representações são dinâmicas e podem também ser 

reconfiguradas, a escola poderá vir a ter uma enorme contribuição a dar na perspectiva de 

exercer um trabalho não de uma cultura comum onde “um pré-requisito para juntar à turma é 
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desnudar-se, desracializar-se e despir-se de sua própria cultura” (MCLAREN, 1997, p. 115, 

apud CANDAU, 2016 p. 21), mas em fomentar e garantir a representatividade dos coletivos 

diferentes na perspectiva intercultural, sejam eles ligados à identidade de gênero, geracionais, 

étnico-raciais, culturais, dentre outros.  

Os desafios, tais como este, interrogam a formação docente e uma das possibilidades 

seria usar os momentos de AC para fomentar tais discussões. Mas, retomando a categoria 

emergente Atividades Complementares, observa-se que os profissionais de educação têm uma 

visão de mais praticidade ou aplicabilidade de instrumentos em sala de aula, do que em 

sugerir, propor outra alternativa, discutir ou estudar. Numa situação específica, isso ocorreu 

ao demonstrarem total concordância com as propostas apresentadas em relação ao dia das 

mães e a exploração dos sentidos, tomando como base a história de Chapeuzinho Vermelho. O 

que pode parecer cômodo diante de tantas atribuições docentes e, ao mesmo tempo, 

demonstra a preocupação e qualidade da coordenação, conforme fala de uma das profissionais 

de educação quando disse Oh coordenadora boa danada, ou seja, há um duplo ganho: facilita 

a ação do professor e agrega competência a coordenação. No entanto, ao se reportar ao PPP 

da escola, ainda que inacabado, o mesmo deixa evidente que a escola se propõe a trabalhar 

com a Pedagogia Histórico Crítica. Esta admite uma postura mais problematizadora frente à 

prática social, ou seja: 

 

[...] a educação é entendida como mediação no seio da prática social global. 
A prática social põe-se, portanto, como o ponto de partida e o ponto de 

chegada da prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que parte 

da prática social em que professor e alunos se encontram igualmente 
inseridos, ocupando, porém, posições distintas, condições para que travem 

uma relação fecunda na compreensão e no encaminhamento da solução dos 

problemas postos pela prática social. (VIDOTTI, 2008, p. 53) 

 

Pondera-se que se faz necessário uma implicação pedagógica e política, para além da 

questão epistemológica do conhecimento e da relação estabelecida entre professor e aluno. 

Entretanto, esta não é apenas a realidade da EMAMG e de seus coletivos de educadores, mas 

do contexto mais amplo de educação.  

Por fim, as UR e UC relacionadas à categoria emergente Diálogo com pais para 

eleições de dirigentes demonstram que a escola tem grande preocupação que o processo 

educativo não seja unilateral; afinal, é essencial a presença da família na escola. Os protocolos 

de observações referendam essa preocupação, no caso específico, ao cobrar que os pais 

assumam uma postura de fazer parte, ingressar na escola, buscar conhecer qual o plano da 
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escola? O que tem a oferecer? Qual o projeto da escola? Quem são os professores? Para 

depois cobrar (Registro do protocolo de observação de 24/11/16).  

Ao questionar durante a reunião com os pais “Cadê uma mãe cigana aqui? ”, a gestão, 

o fez para mostrar aos presentes que a escola respeita os ciganos, mas nem sempre eles 

oportunizam a contrapartida em estar mais na escola. Sobretudo, porque, ao dialogar com a 

comunidade cigana, as informações confirmam essa ausência dos pais da escola, exceto 

quando convidados para o evento voltado para a cultura cigana ou quando são chamados por 

algum motivo. Cabe ratificar, conforme diálogo com a comunidade cigana, o fato da escola 

contar com a presença de EC_3, o qual, por ser cigano, era transformado em mediador entre 

escola e famílias. Os pais, aproveitando-se dessa mediação, omitiram involuntariamente o 

compromisso do acompanhamento dos filhos e diálogo com a escola.  

Os achados empíricos aqui discutidos contribuíram para compreensão do contexto 

escolar, oportunizando subsídios para reflexão, formação e construção de iniciativas ou 

propostas para se pensar na representatividade dos coletivos diversos, como os ciganos na 

educação escolar. O que nos leva a tensionar: “como construir cidadania se mantendo 

cigano?” A pergunta é tão complexa quanto sua resposta, tampouco temos intenção de 

responder. O processo a ser percorrido com as ações que serão sinalizados no capítulo 5, nos 

próximos anos poderão nos trazer alguns indícios.  
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5 - AS OFICINAS FORMATIVAS COM PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO SOBRE 

CULTURA (S) CIGANA (S) COMO UMA EXPERIÊNCIA INOVADORA  

 

Oficinas formativas aqui tratadas pautam-se em Candau (1999), autora que discute as 

oficinas pedagógicas como estratégias fundantes para garantia de uma educação para os 

direitos humanos numa relação dialética de simetria e horizontalidade entre os sujeitos 

envolvidos. A nossa pesquisa buscou a inspiração nessa autora, porém, fez uma adaptação 

comceitual para oficinas formativas face à centralidade da categoria teórica Formação 

Docente sobre os povos ciganos, destinada aos PE da EMAMG, quiçá, implicados 

pedagógica e politicamente, a fim de promover uma educação para os direitos humanos. 

Nesse contexto, o grande diferencial da pesquisa está no pioneirismo em fomentar um 

processo de formação docente para profissionais de educação da EMAMG sobre Os Povos 

Ciganos e suas especificidades num espaço de educação escolar que, geograficamente, 

estabelece uma relação de proximidade com a comunidade cigana da etnia Calon de Jacobina-

BA. Mas essa mesma proximidade não traz uma representatividade efetiva desses coletivos 

nas ações educativas, exceto por ações mais celebratórias e pontuais.  

A referida escola tem um diferencial porque, mesmo fazendo um trabalho atrelado 

apenas ao dia ou semana que comemora o Dia Nacional e Municipal do Cigano, é uma das 

escolas que tem permitido a valorização da cultura cigana em seu espaço, mesmo que seja em 

função da presença do gestor e cigano EC_3, conforme percebido nas entrevistas com os 

profissionais de educação e com a amostra representativa da comunidade cigana. 

Vale ressaltar que os diálogos com a comunidade cigana, agregado às contribuições 

teóricas de pesquisadores com mais credibilidade, com estudos sobre ciganos dentro de um 

contexto espaço/temporal/histórico, e a partir da nossa experiência construída nos anos de 

docência no papel do professor pesquisador de sua prática, foram importantes elementos para 

construção dos temas para as oficinas em consonância com nossos colaboradores. 

O pressuposto epistemológico Crítico-Dialético norteou a construção do conhecimento 

entre pesquisadores e colaboradores numa relação de horizontalidade, com a percepção do ser 

humano como transformador e criador de contextos. As oficinas seguiram a perspectiva de 

Paulo Freire, referente a dialogicidade entre pesquisadores, profissionais de educação e 

comunidade cigana. 

O papel da pesquisadora funcionou para troca de saberes, reflexões sobre cultura, 

diversidade e cultura (s) cigana (s), considerando os saberes da experiência dos PE, as 

representações, anseios e desejos dos ciganos sobre a educação escolar e os estudos teóricos 
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voltados para a temática. Isso com intuito colaborativo de reflexão a respeito das ações ou 

práticas pedagógicas e de como potencializar uma transformação destas para possibilitar 

empoderamento dos profissionais de educação, porque se trata de um processo formativo com 

contributos para o conhecimento da história/trajetória dos Povos Ciganos e suas 

especificidades, fomentando a desconstrução das falsas estereotipias sobre estes sujeitos, para 

repensar suas práticas. Além de oportunizar o empoderamento das crianças e jovens ciganos 

em igualdade de condições com os não ciganos a partir da almejada representatividade no 

espaço escolar. Pois,  

 

se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é 

falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os 
portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a 

escutar, mas é escutando que apreendemos a falar com eles (FREIRE, 1998, 

p. 127).  

 

Aliado a essa perspectiva freiriana, Candau (1999) discorre a respeito da não aderência 

da realidade contextual e social nos processos educativos, em que o cotidiano escolar não 

dialoga com o cotidiano social, negligenciando-o. Tampouco há espaços para que os coletivos 

diversos se expressem ou reflitam sobre seus ambientes de vivência e atuação. Para a autora, 

portanto, as práticas educativas e a vida funcionam praticamente como mundos distintos onde 

a principal lógica é o desconhecimento mútuo.  

Uma das possibilidades para superação desse negligenciamento mútuo pode ser a 

utilização das oficinas como espaços formativos. Pois, 

 

As oficinas são espaços de construção coletiva de um saber, de análise da 
realidade, de confrontação e intercâmbio de experiências, de exercício 

concreto dos direitos humanos. A atividade, a participação, a socialização da 

palavra, a vivência de situações concretas através de sóciodramas, a análise 
de acontecimentos, a leitura e discussão de textos, a realização de vídeo 

debates, o trabalho com diferentes expressões da cultura popular, etc., são 

elementos presentes na dinâmica das oficinas (CANDAU, 1999, p. 11). 

 

Projetaram-se e realizaram-se três etapas temáticas para o processo de formação/ação 

dos profissionais de educação através de oficinas: a) Cultura e identidade, b) Diversidade: 

negros, indígenas, ciganos, pessoas com deficiência e sujeitos do campo/roça, c) Povos 

Ciganos e suas especificidades, com intuito de que nessa terceira etapa todos os 

colaboradores estivessem amadurecidos para pensar num legado que podemos deixar para a 

EMAMG, ou seja, o resultado/produto. 
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Após o processo de codificação e caracterização dos achados construídos nas oficinas 

formativas, com a observação participante e, especialmente, com os registros do diário de 

campo, chegamos a seguinte categorização final: 

 

Quadro 19: Categorização empírica final das oficinas formativas – parte I 

CATEGORIA (S) 

ANÁLITICA OU 

PREFIGURADA 

 

FORMAÇÃO DOCENTE 

CULTURA CIGANA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

CATEGORIAS 

EMERGENTES 

UC UR Texto (UR) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
CULTURA E 

IDENTIDADE 

CONCEPÇÃO 
 

1- Cultura 
2-Identidade e 

diferença 
3- 
Etnocentrismo 
4- Diversidade 
5- Reflexões 
sobre a 
“Identidade (s) 
cigana (s)”. 

1- SANTOS (1994) 
2- HALL (1993;1996) BAUMAN (2012) 

3- MUNANGA; GOMES (2006) 
4- Músicas: Triste partida (Patativa do Assaré) e Força 
Estranha (Caetano Veloso) 
Vídeo: Diversidade e formação docente- 'Ser diferente é 
normal'. – Para discutir a respeito da diversidade presente no 
espaço escolar e que interroga a formação dos PE. 
5- TEIXEIRA (2009, p.22), HALL (1993/1996) e PEREIRA 
(2009, p.14) 

AÇÕES 
PEDAGÓGICAS 
NA ESCOLA: 
MARCOS 
CELEBRATÓRI
OS 
 

Eventos 
Projetos 
Datas 
comemorativas 

Exibição e discussão dos slides com fotos dos principais 
eventos, projetos e datas comemorativas trabalhadas na 
escola voltadas para “Cultura e Diversidade”. Com intuito 
de ratificar o que já fora percebido na análise documental, 
emergido também das entrevistas com profissionais de 
educação através do reconhecimento do trabalho que a 
escola já faz, mas de forma superficial e pontual e, 

fundamentalmente, da necessidade de vislumbrar um 
trabalho mais efetivo, com representatividade daqueles que 
compõe a escola – articulados as bases legais/pedagógica - 
PPP/PROJETO INTERDISCIPLINAR 

 
 
 
 

 
 
DIVERSIDADE 

COLETIVOS 
DIVERSOS NO 
ESPAÇO 
ESCOLAR. 

1- Negros 
2-Pessoas com 
deficiência 
3- Ciganos 

4- Indígenas 
5- Campo/roça 

1- “Boneca Branca e boneca preta” para fomentar discussão 
a respeito do racismo:  
Caixa de Pandora: para desconstrução das piadas racistas. 
Documentário: Heróis de todo mundo 

2- Deficiência na era da inclusão: Teste sensorial e teste de 
acessibilidade – para trabalhar o conceito de alteridade; texto 
“terminologia sobre deficiência na era da inclusão” 
(KAZUMA, Romeu) 
3- Vídeo: “Sou cigano, sou brasileiro, não sou trapaceiro” – 
para reflexão inicial sobre o racismo institucionalizado 
ratificado nos dicionários e como as crianças ciganas de 
etnias distintas se posicionam frente à esse discurso 

estereotipado e preconceituoso.  
3;4- No que se refere as UR indígenas e campo/roça, foram 
disponibilizados materiais de suporte para os colaboradores 
da pesquisa, como complemento para leitura e apropriação 
em casa. 

Fonte: A autora, 2017. 
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Quadro 20: Categorização empírica final das oficinas formativas – parte II 

CATEGORIA 

(S) ANÁLITICA 

(S) OU 

PREFIGURADA 

 

FORMAÇÃO DOCENTE  

CULTURA CIGANA 

PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

CATEGORIAS 

EMERGENTES 

UC UR Textos síntese 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Povos Ciganos e 
suas 
especificidades  

Conhecimento para 
desconstrução das 
falsas estereotipias 

1-Representações dos PE e 
da Comunidade Cigana 
sobre Povos Ciganos; 

2- Historicidade dos Povos 
Ciganos. 
3- Cultura (s) Cigana (s) e 
educação 
4- Roda de conversa dos PE 
com Ciganos da Etnia Calon 
de Jacobina 

1-  As representações dos PE e da comunidade 
cigana serviram de base para discussões nas 
oficinas e para suporte e definição do “produto”. 

2: Origem; Etnicidade dos grupos; migrações, 
perseguições, estratégias de sobrevivência, 
desmistificação de mitos, valores e tradições 
culturais; 
3- Marcos legais para educação; criança cigana e 
escola; educação familiar cigana e educação 
escolar; diferenças gênero feminino e masculino 
no espaço escolar  

4- Diálogo dos colaboradores com a comunidade 
cigana para melhor conhecer as práticas 
culturais, retirar possíveis dúvidas ou 
curiosidades, refletir sobre os entraves por parte 
da escola e da comunidade cigana para 
permanência das crianças e jovens ciganos na 
escola e pensar em alternativas para a 
continuidade dos ciganos no espaço escolar  

Estreitamento dos 
laços entre escola e 
comunidade cigana 
para definição do 
produto 

1- Segregação da população 
rom no Leste Europeu na 
Europa Ocidental. 
2- Pioneirismo da proposta 
e a importância dos PE 
como mediadores. 
3- Contribuições dos 
ciganos presentes 

4- Produto como algo 
efetivo, permanente e seja 
abraçado pela escola. 
5- Institucionalização da 
proposta (apoio da SEMEC) 

1- Martin Fotta (p.115); 2- Míriam Guerra 
(p.115); 3- Comunidade Cigana; 4-  Todos, 
especialmente PE_1, PE_3, PE_4, PE_5 e PE_6 
(PE_7 e PE_8 não puderam estar presentes, mas 
indicaram sugestões); e EC_2 e EC_3; 5- 
Produto. 

Fonte: A autora, 2017. 

 

É importante destacar que nesse processo formativo, através das oficinas, há a 

implicação com nossas três categorias analíticas já apresentadas, isso porque, ao discutir Os 

Povos Ciganos e suas especificidades, há reflexão sobre a prática pedagógica e é uma 

formação docente em que múltiplas vozes e saberes são agregados sobre a (s) cultura cigana, 

(s) com intuito de repensar a escola como espaço de reconhecimento mais efetivo para os 

ciganos sem ferir suas práticas culturais, mas em diálogo com os mesmos. 

No que se refere à logística para realização das oficinas, nossa ideia foi agregar todos 

os profissionais de educação nos encontros projetados junto à escola EMAMG, porém, duas 

situações permitiram repensar essa organização: primeiro, porque os colaboradores têm 

tempo/espaço de aprender distintos, e segundo, porque na dinâmica do cotidiano escolar os 

tempos de trabalho não coincidiam. Dessa forma, a pedido dos próprios profissionais de 

educação (agentes técnicos de alimentação, infraestrutura e auxiliares de serviços gerais), 
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começaram-se as oficinas com eles/as em novembro e dezembro, retornando em fevereiro 

para último encontro – em função das férias que teriam em janeiro. Já os PE (gestores, 

coordenadores e professores) preferiram que as oficinas começassem no início do ano letivo 

de 2017, conforme registro no diário de campo30:  

[...]. Os professores e coordenação da Educação Infantil justificaram que 

tinham muitas atribuições pedagógicas, que era final de não letivo e para o 

trabalho não sair quebrado, seria viável deixar para começar as oficinas no 
início do ano letivo de 2017. Posteriormente ouvindo os outros profissionais 

de educação do Ensino Fundamental, gestores e coordenação desta 

modalidade, os mesmos concordaram com a decisão dos colegas” (DC, 

2016, p.31) 

 

No entanto, esses processos em tempos diferentes, inclusive com estratégias distintas, 

foram feitos da mesma maneira em termos de temas e objetivos da proposta para não se ter 

variações que comprometessem o trabalho. O diferencial esteve na utilização de mais vídeos, 

músicas, imagens, porque eles afirmaram ter mais facilidades com estes recursos; mas isso 

não inviabilizou o uso de textos escritos para suporte e estudo. Foram feitas apenas algumas 

adaptações para que todos pudessem participar e contribuir.  

 

5.1 - CULTURA E IDENTIDADE 

 

A categorização empírica apresentada nos Quadros 19 e 20 foi dividida em duas partes 

apenas por uma questão de estética do trabalho, mas compreende-se apenas como uma única 

categorização. Primeiro, partiu-se de uma visão mais geral sobre cultura, com as concepções 

do próprio termo e dos demais associados à temática, como etnocentrismo, diversidade, 

identidade e diferença, e, em especial, como pesquisadores e a própria liderança cigana EC_3 

compreendem a (s) identidade (s) cigana (s).  

Santos (1994) contribuiu para discussão a respeito da cultura, que é vista por ele como 

toda riqueza e multiplicidade de formas de existência, mas enfatiza que não há como 

compreender a cultura sem analisar as desigualdades sociais, uma vez que dentro de uma 

compreensão hierárquica de culturas, há ainda realidades culturais internas à nossa sociedade, 

que são vistas como culturas estranhas, a exemplo da cultura cigana, que ora é vista como 

exótica, ora como demoníaca. E para além dessa dualidade, é necessário compreender os 

sentidos das práticas culturais dos Povos Ciganos e suas especificidades mesmo dentro de um 

                                                             
30  Usamos a abreviação DC para Diário de Campo, acompanhado do número da página do referido dispositivo 

para utilização de seus registros e os códigos de identificação dos PE. Exceto aqueles que não entraram na 

amostra representativa para análise dos dados, assim só haverá identificação do DC e página. 
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mundo cada vez mais globalizado. Isso porque a cultura não é estática, ela é dinâmica e 

relacional. E os Povos Ciganos souberam sobreviver a ambientes hostis à sua presença, 

tentando se aproximar dos grupos nos mais diferentes espaços/temporais. 

A cultura de cada indivíduo mostra como seus valores em particular são superiores em 

relação aos valores de outra cultura, ou seja, somos sujeitos etnocêntricos. O etnocentrismo é 

um termo que designa o sentimento de superioridade que uma cultura tem em relação às 

outras. 

[...]. Ele não alimenta necessariamente o desejo de aniquilar e destruir o 

outro, mas sim, de evita-lo ou até mesmo de transformá-lo ou convertê-lo, 
pois carrega em si a ideia de recusa da diferença e cultiva um sentimento de 

desconfiança em relação ao outro [...]. Os sentimentos etnocêntricos estão 

enraizados na humanidade e por isso mesmo são difíceis de ser controlado. 

Porém, quando esse tipo de sentimento se exacerba, produzindo uma ideia de 
que o outro, visto como diferente, apresenta, além das diferenças culturais, 

uma inferioridade biológica, ele pode se transformar em racismo”. 

(MUNANGA; GOMES, 2006, p.181) 

 

Tais conceitos foram discutidos também ouvindo os colaboradores, com exemplos de 

seu cotidiano, dos saberes de suas experiências e, no caso dos PE (agentes e técnicos), 

utilizamos o vídeo Diversidade e formação docente e as músicas Triste Partida e Força 

Estranha para dialogarmos sobre esses conceitos. Para os PE (professores, gestores e 

coordenadores), utilizaram-se mais discussões mediadas com textos escritos, suporte das 

lâminas dos slides e da percepção de EC_3 passada a respeito, principalmente, do tema 

identidade, também discutida com agentes e técnicos, com nossa mediação, pois EC_3 não 

estava presente. 

Identidade e diferença foram discussões com um forte grau de entrelaçamento, nas 

perspectivas de Hall (2014), Bauman (2012), Teixeira (2009) e Pereira (2009): 

 

Utilizo o termo “identidade” para significar o ponto de encontro, o ponto de 

sutura, entre, por um lado, os discursos e as práticas que tentam nos 

interpelar, nos falar ou nos convocar para que assumamos nossos lugares 
como sujeitos sociais de discursos particulares e, por outro lado, os 

processos que produzem subjetividades, que nos constroem como sujeitos 

aos quais podemos falar. (HALL, 2014, p.111-112). 

 
Sugiro que a imagem mais capaz de apreender a natureza das identidades 

culturais é a de um redemoinho, e não a de uma ilha. As identidades mantêm 

sua forma distinta enquanto continua ingerindo e vomitando material cultural 
raras vezes produzido por elas mesmas. As identidades não se apoiam na 

singularidade de suas características, mas consistem cada vez mais em 

formas distintas de selecionar/reciclar/rearranjar o material cultural comum a 
todas, ou pelo menos potencialmente disponível para elas. É o movimento e 

a capacidade de mudança, e não a habilidade de se apegar a formas e 
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conteúdos já estabelecidos, que garantem sua continuidade. (BAUMAN, 

2012, p.69) 

 
Nenhum cigano conhece todos os detalhes da identidade em que está 

inserido. Tal como não conhece todo o seu ‘mapa cultural’. Toda cultura, 

afinal oferece uma margem de manobra para os seus membros. Há aspectos 

da identidade cigana compartilhados por todos os ciganos, outros que são 
particulares de cada subgrupo e ainda outros selecionados pelo indivíduo 

num leque de opções [...] As diferenças e a diversidade entre os ciganos não 

impediam que houvesse solidariedade. Os ciganos faziam da própria fluidez, 
da flexibilidade de sua identidade, um fator de fortalecimento desta 

solidariedade. Pois rearranjavam sua identidade de acordo com as 

necessidades, por meio de alianças matrimoniais ou pelas festas que 

envolviam comunidades distintas. Além disso, colocadas em oposição aos 
não-ciganos, as várias comunidades se sentiam irmanadas (TEIXEIRA, 2009 

p. 22-23) 

 
Não se pode conhecer o cigano isolado de seu contexto, isto é, dos 

condicionamentos socioculturais de sua etnia. No entanto, a chave da 

identidade cigana se encontra no indivíduo, mas no grupo. A cultura e a 
personalidade ciganas moldam-se por completo no grupo e, a partir daí, 

projetam-se em cada um de seus componentes. Como diz o cigano Samuel 

Costite, prefiro morrer a viver isolado, longe de meu povo”. (PEREIRA, 

2009, p.14) 

 

No diálogo a esse respeito (questão da identidade), EC_3 junto aos demais 

colaboradores, discorreu sobre o que ele chamou de identidade cigana com as semelhanças e 

diferenças entre os grupos, destacando nomadismo, união, tradição, divisão do trabalho por 

sexo e idade, a língua como aspectos de semelhanças e grupos, comércio/economia, moradias, 

educação dos filhos, religião, comemoração do casamento como aspectos de diferenciação.  

O que, na verdade, permeou a discussão é que a identidade é forjada no contato com o 

outro, que sob a ótica de alguns grupos/etnias ciganas pode ser um problema no espaço 

escolar. Mas, para Bauman (2012), as identidades muito mais se associam à ideia de um 

redemoinho do que a ilhas. Há ciganos que têm essa percepção como estratégia de 

sobrevivência. Eis o desafio para escola e comunidade cigana de como passar dessa 

perspectiva de ilha para redemoinho. Mesmo porque Teixeira (2009), historicamente, traz que 

a própria fluidez dos ciganos garante a flexibilidade de sua identidade. 

Referente à UC Ações pedagógicas na escola - marcos celebratórios, emergiram 

como UR os eventos, projetos e datas comemorativas, pois na intenção de discutirmos o 

trabalho já realizado pela escola, a exibição dos slides com os registros se por um lado ratifica 

as ações pontuais e celebratórias sobre cultura e a diversidade, por outro lado, foi 

imprescindível para uma nova postura dos PE: “[...] agora se possa caminhar para um trabalho 
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mais efetivo e consistente na escola, tentando ‘romper com marcos celebratórios” (DC, 2017, 

p. 86). 

 

5.2 - DIVERSIDADE 

 

Sobre a segunda categoria emergente Diversidade, que emergiu da segunda temática 

da oficina, a ideia foi refletir a respeito dos coletivos diversos no espaço escolar, que 

compõem a escola ou que podem vir a interrogar a formação docente. Considerando a 

disponibilidade dos PE (agentes e técnicos) em fins de 2016, realizaram-se discussões e 

atividades em relação às UR (negro, pessoas com deficiência e ciganos), indígenas e 

campo/roça foram propostas de leituras e discussões em tempo fora da escola. No que se 

refere aos PE (professores, coordenação e gestores), houve uma breve discussão sobre os 

coletivos diversos presentes na EMAMG e a disponibilização de materiais (textos, vídeos, 

músicas) para que também utilizassem como momento extra para complementação das 

oficinas. Em função do que consta no registro do DC: 

Após algumas incertezas ‘negociações e conflitos’, conseguimos agendar a 2ª oficina, que a 

princípio, no planejamento seria sobre “Diversidade”, enfatizando os coletivos diversos observados 

durante a análise documental. Mas pela escassez de tempo e pela relativa pouca disponibilidade dos 

espaços para as oficinas, resolvemos (eu e orientador) dialogar sobre a diversidade através do 
grupo de whatsapp e também da disponibilização de materiais, posteriormente numa mídia de 

CD/DVD (DC, 2017, p.91) 
 

 A escassez de tempo aqui referida diz respeito à pesquisa de campo, porque, mesmo 

tendo o compromisso com a continuidade da proposta nos próximos dois anos, com 

acompanhamento e contribuição aos PE sobre o resultado/produto, precisava-se finalizar para 

fechar esta primeira etapa da pesquisa exploratória. E sobre a pouca disponibilidade de tempo 

para as oficinas, coaduna com as observações participantes e entrevistas, que, na triangulação 

metodológica e teórica, não se percebeu as AC como espaços formativos na prática. Portanto, 

para concretização das oficinas com os PE (professores, coordenação e gestores) sempre havia 

negociações e organização junto à gestão e coordenação para que os estagiários pudessem 

assumir as salas, enquanto os PE participavam das oficinas ou com a junção de turmas para 

demandar menos a necessidade de professor substituto, numa ação conjunta entre 

pesquisadores e gestores.  

 Considerando que estes fatos se deram num contexto de início de ano letivo, com 

mudança de gestão municipal, em que a parceria existente entre a Prefeitura Municipal de 
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Jacobina e a Universidade do Estado da Bahia para seleção de estudantes de graduação para 

assumir estágio nas escolas da rede municipal ainda não se fazia uma realidade. Mas, o 

cotidiano escolar não é estático, repetitivo, homogêneo, as dimensões contraditórias devem 

ser consideradas (ANDRÉ, 1992). 

 Então, com os PE (agentes e técnicos), foi relativamente mais fácil a logística para as 

oficinas, porque era uma relação de diálogo e negociações com os próprios e não demandava 

uma logística ampla. Com eles, discutiu-se a questão do pertencimento identitário negro e do 

racismo, com suporte do vídeo Boneca Branca e boneca preta: “a ideia foi para discussão a 

respeito do racismo, de porque as crianças negras não se reconhecem como tal? Muito em 

função de sempre ouvirem que negro é feio, não presta, é escravo, etc. O que levou a 

discussão que as crianças não nascem racistas. Então há que se educá-las numa perspectiva 

de crescerem com percepções de mais respeito e valorização dos outros diferentes” 

(Protocolo de observação de 22/11/16). A proposta adaptada Caixa de Pandora: para 

desconstrução de piadas racistas foi pensada para fazer emergir dos colaboradores como se 

comportam diante de tais piadas e fazer perceberem as representações estereotipadas e 

racistas que estão por traz dos discursos disfarçados de piadas sem intencionalidade de 

agressão e desrespeito ao outro.  

 Como em espaços formativos, tudo é uma construção, há ainda discursos carregados 

de representações negativas talvez de forma mais involuntária, pelo uso corriqueiro no 

cotidiano, como: “[...] a mulher dele é tão negra que o cabelo dela não cresce, fica até aqui 

[...] ou “De toda forma está atacando o negro, denegrindo a imagem [...] (DC, 2016, grifo 

nosso). Importante ressaltar que essas falas apareceram nas discussões a respeito das piadas 

racistas, numa tentativa dos colaboradores se posicionarem a respeito. No geral houve a 

condenação das representações pejorativas e racistas, porém as próprias construções do 

discurso para combatê-las transpareceriam alguns termos – em negrito - bastante 

questionáveis. 

 Mas também houve frases que refutaram as piadas racistas, em que ocorreram 

posicionamentos mais críticos e reflexivos, como: Naquele dia eu vi uma mulher falando com 

a outra: ah, negra com cabelo assim? Eu me toquei que meu cabelo amarelado. Eu não estou 

querendo ser loira, mas gosto do meu cabelo assim e se alguém se incomodar, eu não me 

incomodo não”, fala que emergia quando discutíamos a frase “Meu cabelo não é ruim, ruim é 

seu racismo. 
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A respeito de um texto de Yzalú31 que diz: Não fomos vencidos pela anulação social, 

sobrevivemos à ausência da novela e do comercial. O sistema pode até me transformar em 

empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criada. Enquanto mulheres convencionais lutam 

contra o machismo, as negras do ébano enfrentam o machismo, o preconceito e o racismo32.  

 

             PE_8 se posicionou da seguinte forma:  

 

Que elas (mulheres negras) também têm uma luta social porque existe essa anulação. Dificilmente a 

gente tem uma negra em destaque, até mesmo na novela a gente tem negra como empregada, como 
aquilo, uma imagem que é passada pela sociedade [...]. As mulheres brancas estão lutando contra o 

machismo, elas (negras) estão lutando contra o machismo, o preconceito, racismo...as negras têm 

mais do que lutar do que as brancas. (PE_8, 2016) 

  

Outra diversidade presente na EMAMG é referente às pessoas com deficiência. E 

dentro dessa temática, trabalhou-se com deficiência na era da inclusão, com teste sensorial e 

teste de acessibilidade – para trabalhar o conceito de alteridade: 

 

 o objetivo da proposta foi trabalhar com o conceito da alteridade, ao propor que nos coloquemos no 
lugar do outro, ao enfrentar o desconhecido, através do teste sensorial em que os colaboradores 

foram convidados a utilizar outros sentidos para identificar distintos objetos, isso com os olhos 

vendados. O teste da acessibilidade foi feito percorrendo a estrutura física da escola, onde um 

colaborador vendado era auxiliado com direcionamento apenas vocal de outro. O que gerou 
posteriormente discussões sobre as dificuldades enfrentadas no contexto escolar, o apoio do outro, 

bem como a busca pela autonomia e independência (Protocolo de observação, de 19/12/16). 

 

             Para além das responsabilidades dos poderes públicos locais para possibilitar 

acessibilidade de fato nos mais variados espaços, escolares ou não.  

Por fim, o texto Terminologia sobre deficiência na era da inclusão, de Romeu 

Kazuma, nos permitiu perceber que a linguagem voluntária ou involuntária pode contribuir 

para a discriminação de pessoas com deficiência. Ao que se seguiram relatos dos 

colaboradores sobre situações que reconhecem ter usado uma linguagem preconceituosa e até 

mesmo numa reflexão crítica, alguns termos são verbalizados: como “[...] agora o homem 

‘está normal’”, referindo-se a alguém que tinha um distúrbio psiquiátrico. Ou ao propormos a 

                                                             

31 Luiza Yara Lopes Silva, mais conhecida como Yzalú, é uma cantora, rapper, compositora e violonista 
brasileira. Para maiores informações consultar “Yzalú, a feminista negra da música periférica” Disponível em 

http://www.revistaforum.com.br/2014/03/18/yzalu-feminista-negra-da-musica-periferica. Acesso em: 25 jun. 

2017. 

 
32 Trecho da música Mulheres Negras, da cantora e compositora Yzalú. O trecho, dentre tantos outros, foi 

utilizado durante a oficina formativa, que versou sobre pertencimento identitário negro e o racismo, a fim de que 

os PE refletissem a respeito das piadas racistas e mensagens de empoderamento do movimento negro. 

http://www.revistaforum.com.br/2014/03/18/yzalu-feminista-negra-da-musica-periferica
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reflexão da frase Ela manca com bengala nas axilas e substituição por Ela anda com 

bengalas auxiliares, ouviu-se em tom questionável a frase “sofre que nem sovaco de 

aleijado”. Momento em que houve a intervenção da pesquisadora em relação às falas em 

negrito, pois sofrer dava ideia de vitimização, em que a pessoa escolhia sofrer e, na verdade, 

ela tinha uma deficiência.  

Entretanto, percebeu-se que as reflexões na perspectiva de ponderar a responsabilidade 

dos profissionais de educação, inclusive, como sinalizado por PE_7, que a escola tem que se 

preocupar com “as crianças com microcefalia”, que estarão adentrando na escola muito em 

breve. Bem como outras percepções de que as pessoas com deficiência têm que lutar para 

frequentar a escola regular, no sentido de aprendizado efetivo e por outras falas observou-se 

que toda essa questão perpassa não apenas pela formação de seus profissionais, mas pela 

sensibilidade, como foi dito por outra PE, a gente ver, mas não enxerga. 

As unidades de registro indígena e campo/roça foram sinalizados, mas sugestões de 

textos foram entregues em mídias para posterior leitura e apropriação, dentro das 

disponibilidades de cada um. Para finalizar, focando na centralidade da nossa pesquisa, 

Formação docente sobre Povos Ciganos, utilizamos o vídeo Sou cigano, sou brasileiro, não 

sou trapaceiro para reflexão inicial sobre o racismo institucionalizado e ratificado nos 

dicionários e como as crianças ciganas de etnias distintas se posicionavam frente a esse 

discurso estereotipado e preconceituoso, em que o termo cigano aparecia via de regra como 

sinônimo de trapaceiro, raça errante, dentre outros falsos estereótipos.  

O vídeo Sou cigano, sou brasileiro, não sou trapaceiro nos permitiu também ponderar 

para além da dicotomia e da falsa generalização que os ciganos não podem ser destituídos da 

sua humanidade e nesse sentido as errâncias também são inerentemente humanas, portanto, 

assim como os gadjés, eles também são seres em constante processo de mudança. Nesse 

sentido, alguns questionamentos são pertinentes: “a prática da agiotagem, é exclusivamente 

feita pelos ciganos? Apenas ciganos podem agir de forma trapaceira? Outras pessoas na 

sociedade, de etnias ou classes sociais distintas, também podem? Quais histórias vivenciamos 

ou conhecemos que comprovem as estereotipias negativas sobre os ciganos? Quantos de nós, 

mesmo que por um aparente fascínio, nos dispusemos a conhecê-los, com eles dialogarmos? 

Enquanto profissionais de educação, qual o nosso papel frente a esse coletivo diverso num 

cenário que se discute tanto a educação para os Direitos Humanos, claramente ameaçada pelo 

retrocesso e conservadorismo político em que vivemos no Brasil? ” Certamente é preciso 

relativizar, os povos ciganos não são anjos, nem demônios, apenas seres humanos, sujeitos 

que compõem um universo maior que as constantes duplicidades elencadas quando são 
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comparados aos não ciganos, seu universo é repleto de multiplicidades, entre as quais estão as 

relações com os não ciganos, as identidades dos grupos e as imagens que se formaram dos 

ciganos (TEIXEIRA, 2009, p.139). Destarte, Pereira (2009) nos brinda com a ideia de que não 

se pode conhecer o cigano isolado de seu contexto, dos condicionamentos socioculturais de 

sua etnia.  

 

5.3 - POVOS CIGANOS E SUAS ESPECIFICIDADES 

 

A categoria emergente Povos Ciganos e suas especificidades trouxe duas unidades de 

contexto, a saber: a) Conhecimento para desconstrução das falsas estereotipias e b) 

Estreitamento dos laços entre escola e comunidade cigana para definição do produto. Em 

relação à primeira unidade de contexto, as discussões e reflexões foram feitas sempre no 

intuito de compreender os Povos Ciganos dentro de um contexto espaço/temporal, sem a 

dicotomia bom/ruim. Buscou-se desconstruir a ideia do cigano típico ou cigano genérico 

(Teixeira, 2009), mas na percepção do mosaico étnico que há entre os grupos e subgrupos 

ciganos. E em especial, focamos mais nos ciganos Calon de Jacobina-Bahia. 

No início da oficina, no entanto, houve um processo de relaxamento com foco no 

trabalho em grupo com a mediação de um profissional de teatro, porque ao acompanhar o 

cotidiano escolar, percebemos certa competição entre as modalidades ofertadas pela escola. E 

como o foco da nossa pesquisa está num trabalho colaborativo com todos os profissionais de 

educação, um ambiente não isento de conflitos, mas como o reconhecimento do potencial de 

cada um em prol do coletivo seria mais pertinente. E, dessa forma, o trabalho do profissional 

de teatro contagiou a todos, deixando-os mais abertos, mais propensos a participar, a ponto de 

sinalizarem o desejo de contar com apoio do profissional para outras atividades, uma vez que 

muitos colaboradores no decorrer da dinâmica projetavam realizar ações semelhantes com 

seus alunos.  

Aproveitou-se a oportunidade para abordar a importância do trabalho colaborativo ao 

se pensar nessa relação dos Povos Ciganos e a escola. Antes, porém, enfatizaram-se as 

Representações dos PE sobre os Povos Ciganos e da Comunidade Cigana sobre a educação 

escolar, como resultado de uma análise preliminar das entrevistas realizadas, porque seriam 

importantes para diálogos e tomadas de decisões na etapa final para definição do produto. Na 

sequência, abordaram-se as demais unidades de registro: Historicidade dos Povos Ciganos, 

Cultura (s) Cigana (s) e educação e Roda de conversa dos PE com Ciganos da Etnia Calon de 

Jacobina, agregadas pela UC Conhecimento para desconstrução das falsas estereotipias. 
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Autores como Teixeira (1998, 2008, 2009), Casa Nova (2003,2005,2006), Moonen 

(2013), Rezende (2000), Moscovici (2013), Pereira (2009), Vasconcelos; Costa (2016) 

auxiliaram para mediação das discussões no processo de construção de conceitos sobre os 

Povos Ciganos, com grande relevância de participação de representantes da comunidade 

cigana e fundamentalmente dos saberes da experiência dos profissionais de educação, por 

conhecerem bem mais o contexto escolar. Dessa forma, os conteúdos atrelados às UR e UC 

não seguiram uma ordem cronológica, pois as conversas, diálogos ao enriquecer as 

discussões mudava a perspectiva linear, que também não era nossa intenção [...] (DC, 2017, 

p.93). 

 

Quadro 21 Temas discutidos nas oficinas formativas sobre Povos Ciganos 

1-  Origem; Etnicidade dos grupos; migrações, perseguições, estratégias de sobrevivência, 

desmistificação de mitos, valores e tradições culturais; 

2- Marcos legais para educação; criança cigana e escola; educação familiar cigana e 

educação escolar; diferenças gênero feminino e masculino no espaço escolar  

3- Diálogo dos colaboradores com a comunidade cigana para melhor conhecer as práticas 

culturais, retirar possíveis dúvidas ou curiosidades, refletir sobre os entraves por parte da 

escola e da comunidade cigana para permanência das crianças e jovens ciganos na escola e 

pensar em alternativas para a continuidade dos ciganos no espaço escolar  
Fonte: A autora, 2017. 

  

Numa visão mais geral, algumas contribuições ou falas serão aqui destacadas, como 

por exemplo, ao serem exibidos vídeos dos ciganos nômades de Feira de Santana, Ciganos do 

Nordeste, que remontou às memórias da infância de uma PE, quando esta afirmou que Eles 

faziam umas malas de couro, né? Aí as mulheres sentam no meio, né? Umas selas, elas 

sentavam de lado. E assim, quando eles vinham era de monte mesmo, você olhava e não via 

fim outra PE, nesse mesmo contexto, mostra a representação negativa dos ciganos como 

ladrões ao relembrar que Oxe, eu corria quando sabia que vinha cigano, guardava as coisas. 

Por outro lado, há falas dentro da questão que demonstram que apesar do medo por um lado, 

por outro gerava também fascínio pela beleza e colorido: Mas eles sempre foram assim, né, 

alegres? Gostam de cantar. Só que, na verdade, a gente tinha um pouco de medo deles 

mesmo, hoje já é mais diferente” ou “A gente tinha medo, mas achava bonito.  

 Os colaboradores de pesquisa EC_3 e PE_5, tiveram contribuições pertinentes, 

voltadas para a discussão entre ciganos e a escola.  PE_5 sinalizou uma possibilidade para que 

a comunidade cigana reconheça a importância da educação escolar e não apenas da educação 

familiar cigana:  
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Como tem essa formação pra gente [...] seria interessante que eles, os ciganos eles não reconhecem a 

importância da escola, a importância disso pra vida deles mesmo - porque eles precisam se inserir na 

escola, num todo, pra arrumar trabalho, pra desfazer as coisas que dizem que eles não gostam de 
trabalhar, não gostam...talvez eles não estejam tão abertos pra isso, como você falou aí do caso de 

EC_3, mas essa formação pra gente vai ser importante e também é importante para eles. Eu já tive 

aqui, acho que só não ano passado que eu não tive alunos ciganos, mas nos outros anos eu tive, e 

assim, eu sempre tive essa preocupação deles pararem os estudos, começava e não terminava, aí eu 
cobrava “não tá vindo”, aí eles falavam que iam viajar, que não iam poder...e mais na frente isso pode 

prejudicar eles. Porque assim, nesse momento tem, a maioria comercializa, mas e quando não tiver 

isso? Quando essas crianças forem adultas elas vão viver de que? Aí vão criar, de novo, um 
estereótipo que estão começando a quebrar. Então, essa formação pra eles, é tão importante quanto 

pra gente. (DC, 2017, p.112, fala de PE_5, grifo nosso) 

 

Fala ocorrida no momento em que se discutia que historicamente os Povos Ciganos 

sempre tiveram a educação familiar como prioridade, ratificada por EC_3, que conhece a da 

educação escolar e da educação familiar cigana. E traz relevância em se pensar num processo 

formativo envolvendo também a comunidade cigana.  EC_3, referente ao processo formativo: 

[...]. Então, assim, antes da gente se envolver com esse projeto, até mesmo de aprofundar mais os 

estudos. [...] Eu pensei muito nessa questão, de envolver os meninos na escola, só que assim, a cultura 

quer isso? Como ela falou, a gente da cultura cigana é mais fácil, gosta mais, é mais interessante a 
própria cultura em si do que o conhecimento formal, a escola, não é? [...], mas como você falou, a 

gente precisa do conhecimento formal, porque não vivemos isolados, estamos incluídos, não é? Então, 

assim, é muito interessante essa questão [...] que vamos estar, vocês vão estar preparados para 

receber esses meninos, não cem por cento, mas aos poucos vocês vão aprendendo com o 
conhecimento, com as próprias leituras que vocês vão fazer, e em segundo momento de outra oficina 

que a gente pretende fazer, é levar vocês para a comunidade, para interagir melhor. Então, isso PE_5, 

eu já faço. (DC, 2017, p.112, fala de EC_3) 

 

PE_5 interrompeu dizendo que não se trata apenas dos alunos ciganos, mas dos 

adultos, os pais: 

 
Mas não é só os meninos. Eles vão fazer diferença lá na frente, com certeza, mas até os mais velhos 

mesmo, principalmente por causa da cultura. Umas coisas que eu vejo assim, sabe? Aqui mesmo tinha 
uma menina que era aluna de (fulana), uma que os pais tiraram, que ela queria estudar, mas os pais 

não permitiram. Na verdade, não foram nem os pais, foi o avô que disse ‘não’. (PE_5, 2017)  

 

E de fato, a família, compreendendo como família extensa tem total influência na 

educação das crianças, por isso tem coerência a fala de PE_5. Sobre a percepção da família 

como base sobre a qual gira a vida dos ciganos, Mischi (2011) nos traz a seguinte 

contribuição: 

Liégeois (2001) refere que o indivíduo nunca está só e não pode ser solitário; 

está envolvido por uma vasta rede de relações afectivas intensas. Esta 
solidariedade social é uma segurança social e uma segurança psicológica e 

dentro deste contexto a educação da criança é colectiva, ela vive em 

comunidade e a sua socialidade ocorre entre um conjunto de três ou quatro 
gerações que assegura coerência, continuidade e segurança. Estas gerações 

não se encontram separadas nem se opõem umas às outras; a aprendizagem 



151 
 

 

da criança desenvolve-se numa situação de imersão na família e de respeito 

recíproco (MISCHI, 2011, p-22-23) 
 

Dentro também desse contexto, mas em especial abordando a questão do gênero 

feminino na escola, os PE perguntaram a EC_3 porque as meninas não conseguem estudar e 

se ele enquanto uma das lideranças na comunidade tem conversado com os mais velhos, pais 

e avós. Ao passo que EC_3 responde: Já. Eles têm medo, eles têm medo da menina se 

envolver, de não respeitar, do nome ficar difamado, está entendendo?” Sobre a afirmação de 

outra PE ao dizer: Mas, os meninos não, os meninos podem estudar, EC_3 trouxe a seguinte 

fala:  

 
É, os meninos não. O problema dos meninos é para concluir o Ensino Médio; o primeiro ano 

geralmente eles fazem, faz até a oitava série e o primeiro ano, mas para o segundo e terceiro ano já é 
muito difícil. Tem que vão trabalhar, aí tem a família, e acaba desestimulando também [...]. (DC, 

2017, p.112, fala de EC_3) 

 

E um achado da pesquisa até então não percebido nas fases de entrevistas com PE e 

com a comunidade cigana, foi o apontamento de EC_3 de um outro motivo para não 

conclusão dos estudos, pois, ao discutirmos sobre a questão do dote, determinada PE 

perguntou: Esse dinheiro funciona como uma garantia para segurar o casamento? EC_3 

explicou que: 

 

seria uma estratégia de sobrevivência entre os dois, porque a sociedade não oferece emprego, eles 
não trabalham, entendeu? Então esse dinheiro eles vão ser orientados pelos pais e não é dado o 

dinheiro todo, vai ensinando, vai emprestando, entendeu? [...]. É por isso que em muitos casos, faz 

com que eles não estudem, se eles já têm aquele dinheiro ali, por que é que eles vão estudar e 
trabalhar? Esse é um dos motivos também [...]. (DC, 2017, p.113, fala de EC_3) 

 

E de fato, 
Outro elemento dentro desta prática, que dificulta a aceitação e/ou o apoio 

das famílias no percurso escolar, é o facto de que o casamento confere 

estatuto social à pessoa, sendo a quase única forma de ascensão social na 
comunidade (Nunes, 1981; Mendes, 2005). Assim, enquanto os não-ciganos 

apostam na educação escolar dos filhos para adquirir reconhecimento dentro 

da sociedade, os ciganos preferem dar importância à preparação dos filhos e 

nomeadamente das filhas, para a sua união matrimonial (Observatório 
sóciodemográfico das comunidades ciganas, 2010; Casa-Nova, 2006). 

Podemos então afirmar novamente que a aposta que as famílias e os próprios 

rapazes e raparigas fazem no casamento pode levar, e leva efectivamente na 
maioria dos casos, e sobretudo em idade de casar, os jovens a se 

desinteressarem pela escola e por qualquer acontecimento fora da esfera 

cigana. (MISCHI, 2011, p.26) 
 

É um contexto educacional que não se aplica tanto na EMAMG, porque por oferecer 

apenas até o Ensino Fundamental I, as meninas não necessariamente estariam em idade de 
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casamento. Mas serve para compreender outros contextos educacionais do Ensino 

Fundamental II. Mas, diante desse grau de complexidade que envolve a relação dos ciganos 

com a escola, as rodas de conversa com representante da comunidade cigana possibilitaram 

maior aproximação com os mesmos, bem como permitiu um diálogo horizontal entre os PE e 

os ciganos acerca dessa questão, tendo sido sinalizado a importância de ação conjunta entre 

escola e comunidade cigana. 

 

5.3.1 -  Roda de Conversa entre Escola e Comunidade Cigana para reflexão e definição do 

produto. 

 

A última unidade do contexto Estreitamento dos laços entre escola e comunidade 

cigana para definição do produto foi o momento mais significativo de todo o processo 

formativo, não necessariamente porque se delineou o resultado/produto, mas porque houve a 

percepção do comprometimento dos colaboradores envolvidos em assumir uma postura de 

protagonismo para continuidade das ações na construção de uma futura autonomia. Essa 

oficina foi articulada com intuito de termos de representatividade de pesquisadores sobre os 

Povos Ciganos, na esfera internacional com o Prof. Dr. Martin Fotta da Universidade Goethe 

de Frankfurt, na esfera local e regional com a Profª Miriam Geonisse Miranda Guerra da 

UNEB/DCHIV –pioneira nos estudos ciganos no Piemonte da Diamantina e, 

fundamentalmente com os profissionais de educação, colaboradores da pesquisa e da 

comunidade cigana, com a mediação da pesquisadora.  

 A logística para organização dos estagiários substitutos assumir as salas dos 

professores contou com o apoio de alguns ciganos: lideranças, estudantes de ensino 

fundamental II e Ensino Médio, os quais dialogaram com algumas turmas a respeito da 

História local da comunidade cigana Calon de Jacobina e sobre os papéis dos gêneros 

feminino e masculino na cultura cigana, bem algumas perspectivas educacionais. No entanto, 

a ideia de que as turmas todas tivessem junto com o estagiário um mediador cigano não saiu 

como o planejado porque houve uma especificidade cultural do grupo que desalinhou a 

organização, isto é, uma das ciganas grávidas que faria parte das conversas com os alunos 

sentiu-se mal e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e como os ciganos 

acompanham e fazem campana nas portas de hospitais ou clínicas, muitos foram acompanhar 

aquela que se sentira mal.  

Nas situações de hospitalização, os familiares mais próximos entram num 

estado de luto que só termina quando o doente regressa a casa. Se a situação 
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é grave, não participam em festividades, desligam-se de actividades de lazer, 

perdendo a vontade de trabalhar. Quando as visitas não são permitidas, a 

família permanece à porta do hospital, recebendo a solidariedade de 

familiares e amigos, abandonando este tipo de situação quando a doença 

estabiliza (PINTO, 2000 apud MISCHI, 2011, p19) 

 

 Ainda que a situação não tenha se caracterizado com algo mais sério, que os colocasse 

num estado de luto, a rede de solidariedade e apoio falou mais alto, demonstrando cuidado e 

preocupação com o familiar doente.  

Retomando ao espaço para mediação da oficina, inicialmente, foi feira uma breve 

explanação das fases da pesquisa até o presente momento, para apropriação dos convidados 

presentes, dos representantes ciganos, bem como para relembrar aos profissionais de 

educação, colaboradores da pesquisa.  

Martin Fotta abordou a diferença do racismo que existe no leste Europeu, na Europa 

Ocidental e na Bahia. Há um racismo segregacional, em que as crianças Rom são educadas 

em escola especial (são consideradas deficientes), cujo nível educacional está abaixo das 

outras escolas, agregando-se a isso a história de que se casam cedo e não vão para o colégio. 

Dessa forma, em sua percepção, o sistema educacional está falindo as crianças ciganas. 

 

A dinâmica mesmo com preconceito e estereótipos, a estrutura do racismo aqui não é do mesmo jeito 

do que no Leste Europeu. A diferença entre a situação social e a forma de inclusão, como os ciganos 

convivem com a população majoritária, tem muita diferença entre os dois lugares, isso é histórico. 

Tem a ver como os ciganos desde o início, foram inclusos nessas comunidades. Leste europeu- eram 

impérios multiculturais: Russo, Austro-Húngaro, Otomano, desde a chegada lá os ciganos eram 

tratados diferentes. A separação entre os não- ciganos e Rom, no Leste Europeu, na Europa Ocidental 

e dos ciganos dos países que foram colonizados por países ocidentais, é diferente [..]. No final das 

contas vocês (profissionais de educação) tem que levar a sério qual a posição dos ciganos nesse 

sistema étnico-social racial e qual poderia ser o papel da escola na situação educacional desse 

povo.... Vamos ver o que vai acontecer e o que possa contribuir para discussão do produto. (DC, 

2017, p. 115) 

 

Miriam Guerra abordou a importância da UNEB junto à Educação Básica, sua 

trajetória na pesquisa com os ciganos há mais de 25 anos, das dificuldades iniciais e de como 

outras pessoas acreditavam que tal empreitada era uma loucura. Que o tempo e a história se 

encarregaram de mostrar a importância dos ciganos, como de outros grupos. Ressaltou a 

relevância de se estar levando o tema da diversidade para as salas com as crianças desde 

pequenas. Enfatizou o pioneirismo da proposta e que eles de fato pensassem na importância 

desse trabalho.  
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EC_3 agradeceu à Miriam pelo incentivo no estudo e defesa do seu povo, aos pais e a 

família como todo, pelo apoio e luta conjunta para que os meninos ciganos estudem. 

Considerou a realização de um sonho essas oficinas na escola sobre a temática cigana, 

destacou que se todos abarcarem e continuarem com esse pensamento vai ajudar bastante a 

continuidade dos estudos dos meninos e meninas. Destacou a importância de agregar para as 

discussões os pais, a família; porque considerou não ser fácil em função da maior valorização 

da educação familiar cigana e além dos elementos culturais próprios há também questões 

sociais e da própria escola que podem contribuir para que os ciganos não avancem. 

Considerou que a EMAMG com esse trabalho pode ser referência no município, quiçá em 

outras instâncias. Ressaltou ainda que: 

 
Se a gente continuar assim dessa forma, eu acredito que seja também, a gente vai longe. Vamos 

aproveitar esse momento, essas oportunidades com Lau, Martin, Miriam, vocês e os próprios ciganos 

na escola e fazer diferente. O produto que seja algo permanente mesmo, que não trabalhe só no mês 
de maio, mas que a escola, a comunidade, comunidade venha a escola, para que possa ter essa 

interação melhor, conhecendo melhor, ciganos contribuindo com a educação aqui e a escola com a 

educação cigana. Os ciganos precisam de apoio, de estar seguro na escola, de estar protegido e essa 

escola tem essa característica de receber, e é diferente de outras escolas. (DC, 2017 p. 116) 
 

Outras contribuições foram feitas e de fato a roda de conversa tornou-se fértil, na 

busca em responder à problemática da pesquisa e em atender ao objetivo principal da 

pesquisa: compreender como a formação/ação dos professores e demais profissionais da 

Escola Agnaldo Marcelino Gomes, em cultura e tradições ciganas, pode contribuir para 

oportunizar o empoderamento de crianças e jovens ciganos em igualdade de condições com os 

não ciganos e para fazer emergir uma proposta de intervenção mais efetiva às suas ações 

pedagógicas. Dessa forma, PE_3 reconheceu a dificuldade que EC_3 tem para conscientizar 

os pais para deixar seus filhos estudarem, principalmente as meninas. Nesse ponto, EC_3 

afirmou ser muito difícil mesmo, porém aqui no Agnado elas até terminam o 5º ano, o 

problema é do 6º no em diante. O que remonta ao já destacado na análise documental sobre a 

construção do medo (DELUMEAU,2007). Inclusive, corroborado por Martin Fotta, ao 

sinalizar nessa roda de conversa que “o medo é articulado, por isso que preservam a cultura 

... é uma das culturas mais preservadas na Bahia” (DC, 2017, p, 119) 

Por sua vez, PE_1 abordou a existência do acolhimento e ausência de conflitos entre 

ciganos e não ciganos, ressaltou a receptividade que teve ao ser recebida na escola por um 

cigano, que, no primeiro momento, achou estranho, mas reconheceu que a figura de EC_3 a 

fez reconstruir a visão sobre os ciganos - porque tinha uma certa aversão - a partir também do 



155 
 

 

contato com os alunos ciganos. Colocou-se à disposição para ajudar na definição do 

resultado/produto para que juntos possam fazer o diferencial. 

EC_2 abordou as dificuldades da fase do nomadismo, demonstrando estar feliz hoje 

com a situação atual, se comparado a fase anterior. 

 

 Ponderou que melhorou, porque antes quando eles passavam os jurons33 diziam: “corre, esconde as 

crianças, guardas as coisas, que vem os ciganos”. Segundo EC_3, hoje em dia já são conhecidos e 

quando chegaram aqui, o filho veio se destacando em alguns trabalhos, o que para ela é uma coisa 

maravilhosa. (DC, 2017, p.117).  

 

Ao ser interpelada por um PE, que questionou se a mesma já havia deixado de ir em 

algum lugar por conta do preconceito? respondeu que ainda tem preconceito, quando vão as 

lojas, os donos ficam atrás fiscalizando. Nesse diálogo, em relação ao preconceito, PE_5 

ressaltou que os ciganos se sentem mais protegidos aqui no bairro da Catuaba (tanto na 

escola quanto na comunidade, no bairro), que todos se conhecem, mas em outros espaços 

ainda existe o preconceito. A gente já conhece, não tem esse olhar de preconceito. (DC, 

2017, p.117) 

  

Na perspectiva de que para desconstruir as falsas estereotipias sobre os ciganos é 

preciso conhecer, Miriam Guerra chamou atenção para relevância da fala de PE_5:  

 
Veja a importância do que PE-5 falou, porque quando você conhece você tem muito menos 

preconceito, então é salutar que vocês percebam a importância de vocês em sala de aula, se vocês 

mostram para o seu aluno que o outro é diferente porque tem especificidades diferentes, ele vai 

perceber o outro com outro olhar, com mais respeito. Se vocês hoje respeitam os ciganos aqui nesse 
espaço, é porque vocês conhecem.... Tem cigano ladrão? Tem, tem brasileiro ladrão? Tem.... E não é 

só você acolher os ciganos, mas ensinar os alunos a acolher também os ciganos, para ter o respeito 

com eles ou de uma outra etnia. (DC, 2017, p.117) 

 

E fundamentalmente ratificou a importância muito mais dos profissionais de educação, 

do que de pesquisadores, pois são os PE que estão no cotidiano escolar e poderão ser 

multiplicadores das ações. Dentro de uma nova representação mais positiva sobre os ciganos, 

PE_6, trouxe um exemplo de como as alunas não ciganas se posicionaram ao ver as ciganas 

dançando em um dos eventos organizados pela escola: As meninas estavam brincando de 

serem ciganas, “ah eu sou M”, outra “eu que sou M”, “eu sou R”. Porque elas presenciaram 

os eventos, achavam bonito e se identificaram. (DC, 2017, p.117). As siglas são referentes aos 

nomes de ciganas que se apresentaram na escola.  

                                                             
33 Outra denominação que os ciganos da Etnia Calon chamam os não-ciganos. 
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Ainda que em caráter celebratório, mas o fato das meninas ciganas serem apresentadas 

como bonitas, com habilidades para alguma expressão artística, como a dança, causa um 

reconhecimento de outras crianças em querer se projetar nas meninas ciganas. Porque de fato 

ninguém quer se identificar com o que é feio ou não presta. Foi um registro também 

referendado por outra PE que trabalha com a educação infantil, ao abordar outra situação: 

 
Quando vi o trabalho pela primeira vez aqui na escola, eu ia explicar para os pequenos o que ia 

acontecer na escola. Olha a importância de se falar desses “prés”, e fui conversar com eles a respeito 
disso. No outro dia ao falar que vamos descer para o pátio, os meninos já diziam “Vamos ver aquelas 

moças bonitas”? (DC, 2017, p. 117, grifo nosso) 

 

A escola pode aproveitar essa percepção do encantamento pelo colorido e beleza 

cigana e aprofundar as questões mais densas que envolve as relações complexas dos ciganos 

na sociedade e no contexto escolar.  

Outra representante da comunidade cigana, ratificou a percepção do desejo das 

mulheres voltarem a estudar e ofereceu outro ponto para se agregar ao produto. Em relação à 

roda de conversa em questão, a mesma emitiu a seguinte compreensão: 

 
“Gosto de ter essa reunião pra defender a gente, é muito bom a gente se sentir mais à vontade, se 

sentir bem, como se vocês fossem igual da família da gente, quando a gente pega amizade com uma 
pessoa é como se fosse da família da gente [...] Meus filhos começaram a estudar aqui, eram 

pequenos, hoje estão tudo casado, foi tudo normal, professoras gente boa, agora só meu sobrinho que 

estuda aqui. .... Eu sou apaixonada pelo estudo, só que no meu tempo eu não tive oportunidade de 
estudar. Eu digo, estude meu filho, estude. Aí meu filho formou (L), os outros parou, mas sabe ler, 

sabe escrever. Aí se fosse pra mim estudar de novo, eu queria estudar [...] Deixa ver se o EC_3 vai 

conseguir. Com toda preocupação, toda prova, mas a gente tem a vontade de aprender, é bom demais 

[...] A gente tem que adquirir o que é bom né? Eu não empato ela estudar (se referido a nora), porque 
é uma coisa muito boa e aprende, a ter um futuro pra a frente... E tem um bocado, mulher, que não 

sabe, quer aprender a ler/escrever”. (DC, 2017, p.118) 

 

E sinalizou uma sugestão de tema ou atividade: ter palestra de médica, alguma médica 

assim... é muito bom pra gente. (DC, 2017, p.118)  

 Uma jovem cigana também presente, filha de EC_3, posicionou-se em relação às 

perspectivas educacionais para as meninas ciganas: 

 
Eu como estudante eu vejo a importância dos estudos para as meninas, eu me sinto uma pessoa feliz 

por ter essa oportunidade que meus pais me deram de estar estudando, que eu vejo que eu estou me 

desenvolvendo, eu estou conhecendo. Então eu sei que no meu futuro, eu vou precisar disso para ser 
alguém na vida. Eu vejo muita importância nisso, as vezes elas (ciganas) desistem de estar estudando, 

a questão do medo, por causa do bullying, preconceito, mas mesmo assim temos que buscar. Eu sei 

que não é só a escola, mas nós próprios temos de buscar. Então elas, algumas tem esse medo, mas 
mesmo assim a gente tem que lutar. Eu mesma estou na 8ª série, pretendo concluir o ensino médio, 

quem sabe uma faculdade [...]. Então é uma grande importância, até mesmo para mostrar para o 
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povo, para a sociedade, que os ciganos podem, que a gente pode, pode ser alguém. Então é sempre 

importante destacar essa questão. (DC, 2017, p.118-119, grifo nosso) 

 

É uma nova representação sobre a escola para o gênero feminino, porém uma exceção 

de uma família, de EC_3 tem o diferencial de ser educador e enxergar que a educação escolar 

pode ser fundamental para possibilitar empoderamento de seus pares da etnia cigana Calon. 

Após as falas e ponderações, encaminhando para efetivar a definição do produto, como um 

processo a ser concretizado nos próximos dois anos, reverberando de forma efetiva e 

permanente no contexto escolar como projeto pedagógico ancorado no PPP da escola, caso 

haja implicação e autonomia dos PE.  Assim, fez-se inicialmente a apresentação dos 

principais achados e possíveis sugestões da comunidade cigana (lideranças e pais) e dos 

profissionais de educação (agentes, professores, gestores e coordenadores), independente da 

amostra que foi utilizada para análise dos dados, mas com a junção dos conteúdos expressos 

por todos os colaboradores da pesquisa nas entrevistas semiestruturadas. 

As figuras 3, 4 e 5 trazem as representações da comunidade cigana sobre a educação 

escolar, dos profissionais de educação a respeito da complexidade que envolve Povos Ciganos 

e educação escolar, que, articuladas as discussões nesta roda de conversa, contribuíram para 

definição do legado a ser deixada para a EMAMG. 

 
Figura 3: Registros dos principais achados através do diálogo com a Comunidade Cigana sobre as 

representações desta a respeito da Educação Escolar 

 
                    Fonte: A autora, 2017. 
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A nuvem de palavras, registrada na Figura 3 foi produzida a partir das palavras-chave 

com maior índice de frequência extraídas dos conteúdos das mensagens dos pais e lideranças 

ciganas nas entrevistadas semiestruturadas. Demarcando fundamentalmente “o medo como 

construção voluntária ou involuntária para preservação de suas práticas culturais”, em que a 

transição das meninas ciganas da EMAMG para escolas que ofertam o Ensino Fundamental 

II, quase inexiste, porque se por um lado a escola em questão traz “confiança aos pais e 

lideranças ciganas pela proximidade geográfica e a confiança personificada nos PE”, o 

mesmo não se pode dizer sobre a Escola Municipal Núbia Mangabeira Guerra34, localizada a 

1,5 km do bairro da Catuaba, onde a comunidade cigana está sedentarizada. O que nos aponta 

para uma rede de proteção sobre o gênero feminino, para evitar o contato com os gadjos no 

transporte escolar, a possibilidade de envolvimento com os mesmos no contexto escolar. 

Outra questão revelada foi a possibilidade de manter as meninas mais tempo na escola e até os 

meninos que estudam na Escola Núbia Guerra serem matriculadas na EMAMG, caso esta 

viesse a ofertar o Ensino Fundamental II. No entanto, isso não significa a garantia da 

permanência das ciganas na escola, porque, ao se casarem, praticamnete são condicionadas a 

abandonar a escola.  

A educação escolar para os ciganos tem um grau de complexidade tão amplo quanto a 

própria complecidade do mosáico étnico da etnicidade cigana. Por isso, nenhuma decisão 

simétrica e unilateral para se pensar não apenas o acesso, mas permanência de crianças e 

jovens na educação escolar, poderá, via de regra, ter êxito sem a escuta e participação da 

comunidade cigana.  

Nessa perspectiva, foi essencial a escuta dos profissionais de educação da EMAMG, 

com e para os quais as oficinas formativas foram construídas e realizadas. Antes, porém, com 

as entrevistas semiestruturadas, trouxeram indícios de que as representações sociais que os 

mesmos tinham sobre os ciganos, antes do exercício da docência, em linhas gerais, pautava-se 

no medo construído e disseminado pelos não ciganos de que os povos ciganos eram sempre os 

primeiros entre os suspeitos. Mas, contraditoriamente, geravam nos PE fascínio. Porém, o 

contato  e convívio com ciganos, com algumas exceções só ocorreu na EMAMG com a 

presença de EC_3 e dos alunos ciganos. 

 

                                                             
34

 A referida escola localiza-se no bairro Jacobina II, a 1,5 km de distância da Comunidade Cigana da Etnia Calon, 

oferta o Ensino Fundamental II. Nas entrevistas feitas com os ciganos, foram apontadas algumas situações de 

brigas ocasionadas por preconceito. Vale ressaltar que como esta escola é o lócus de outra pesquisa sobre 

“currículo e cultura cigana”, quiçá possamos numa rede de colaboração com apoio da SEMEC/Jacobina contribuir 

para uma realidade mais inclusiva e de exercício de alteridade.  
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Figura 4: Registros dos principais achados através do diálogo com os PE (agentes e técnicos)  

  

Fonte: A autora, 2017. 

 

Figura 5: Registros dos principais achados através do diálogo com PE (professores, coordenadores e gestores) 

 
Fonte: A autora, 2017. 
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Após a consideração dos principais pontos destacados, aqui sinalizados pelas palavras- 

chave presentes nas figuras 3, 4 e 5, as intersecções entre as representações dos colaboradores 

da pesquisa estavam na aproximação e parceria entre escola e comunidade cigana, uma vez 

que processo formativo seria importante não apenas para os profissionais de educação quanto 

para a comunidade cigana. Num processo que de fato envolvesse e integrasse todos os 

profissionais de educação independente das funções que exerçam. 

Martin Fotta, salientou que há que se ter cuidado com a ideia de que os ciganos 

estabelecem uma relação de confiança com a escola, mas sim como as pessoas, com os 

profissionais de educação. Porque uma das falas recorrentes entre os ciganos entrevistados é 

que a proximidade geográfica da escola traz mais confiança. Assim, sugeriu-se a continuidade 

do diálogo, em que  

 

vale a pena continuar e pensar passo a passo. Valeria a pena um projeto para longo prazo, não com a 

comunidade toda, mas com alguns e depois os outros [...]. Mesmo porque a mudança não vai 

acontecer no nível do indivíduo...não funciona, porque a família é muito forte.... Vai ser muito difícil 
tirar uma criança e levar pra SSA e Aracaju e esperar que ele vai voltar. Esse é o medo. O lance é 

esse, levar algumas famílias mais aliadas, depois inspiram as outras. [...]. Então é trabalhar no 

sentido de gerar a confiança dos pais, porque através dos indivíduos não dar, as bolsas para o 

indivíduo [...]. Pelo menos não agora, talvez no futuro, mas por enquanto não. (DC, 2017, p.120) 
 

Ante o exposto, o produto se desenhou como projeto articulado à proposta curricular 

do PPP, com a continuidade da formação (oficinas formativas), agora também para 

comunidade cigana, no intuito também de quebrar a assimetria e permitir um diálogo com a 

escuta de seus anseios e necessidades, sendo imprescindível o apoio institucional da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC e o envolvimento de todos. Martin 

Fotta sinalizou que este trabalho pode ser referência para a rede municipal, para a Bahia e o 

Brasil, porque atualmente há um interesse no tripé escola, educação e ciganos e se o trabalho 

na EMAMG for mais interativo e consistente, será um excelente parâmetro. 

Alguns profissionais de educação chamaram a atenção para a lacuna deixada pelo não 

envolvimento da coordenação da Educação Infantil, acreditando que a mediação do trabalho 

pode potencializar a ressignificação das ações na escola: [...]. Aqui agora, nós temos duas 

formadoras, apesar que uma nunca participou em momento nenhum, não é isso? Mas a outra 

em alguns momentos com a gente. E fica como os encaminhamentos em sala de aula? Fica só 

professora fulana, beltrana? (DC, 2017, p.121). 

Ao passo que PE_5 complementou afirmando que: 

 [...] eu já vejo um ponto negativo, a escola Agnado ela se divide em dois segmentos, infantil e 
fundamental I, a gente já tem um ponto negativo: cadê os professores? Nem todos estão aqui da 

educação infantil, a criança quando ela vem para escola, ela começa daqui, ...aí a gente sempre faz 
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aquele trabalho mais de informação, a nível de informação... então a coordenação é imprescindível 

nesse processo aqui. (PE_5, 2017) 

 

            PE_5, continua: 

 [...] independente de eu não ter aluno cigano, mas eu posso ter no próximo ano [..] Mas a 
coordenação da educação infantil não está presente [...] Tem que ensinar a criança que para quando 

ela encontre o cigano ela saiba tratar esse indivíduo como parte da tua vida, ele não pode se sentir 

excluído, independentemente de ser aluno da escola. A gente criou estereótipo de que o cigano era 

ladrão, cigano era isso porque a gente não teve essa formação. E o meu pai, a minha mãe, eu lá 
pequenininha “Oh, não se aproxima dele, porque ele é isso”, então tem que começar a quebrar desde 

cedo, independente se tem aluno ou não (DC, 2017, p. 121-122, registro da fala de PE_5). 

 

 E no que se refere à autonomia dos profissionais de educação da escola, outra PE 

questionou:  

 

Quem vai continuar o projeto é a escola, não é isso? Elas (coordenação) têm que está engajada na 
ação porque a pesquisadora até um determinado momento ela estar, depois ela pode vir como 

visitante para saber como é que anda, ela não vai ter mais essa participação tão ativa, quanto nós que 

estaremos na sala de aula e dentro da escola. Então a escola realmente tem que abraçar o projeto, 
abraçar, carregar e correr as ações todas que precisar, entendeu? (DC, 2017, p. 121-122) 

 

Portanto, tais falas comprovam que o ambiente escolar é um espaço também de 

relações contraditórias, de posicionamentos distintos, mas tais questionamentos foram ricos 

por demonstrar a preocupação com a continuidade das ações e chamada a responsabilidade 

para o papel de mediador da coordenação. Destaca-se que a coordenação do Fundamental 

esteve presente vez ou outra para tratar de outras atribuições, conforme justificado nessa roda 

de conversa para definição do produto. Outra observação merece ser levada em consideração, 

ou seja, como o projeto de pesquisa vem se desenvolvendo desde 2016 e com a mudança de 

gestão municipal houve também uma alteração na coordenação da Educação Infantil, isso 

pode ter contribuído para uma não apropriação da proposta.  

A pertinência da institucionalização da proposta foi ratificada na proposição de se 

constituir uma comissão para dialogar com a SEMEC. Formou-se uma comissão para a 

reunião com o Secretário de Educação, André Nascimento, composta por: profissionais de 

educação, representantes da escola, mestranda do (pesquisadora/MPED), Martin Fotta 

(Frankfurt Alemanha) e Miriam Guerra (UNEB) e EC_3 como representante da comunidade 

cigana da Etnia Calon de Jacobina. Após outros diálogos formatou-se o resultado/produto 

como: Projeto didático-pedagógico - Uma caravana de mão dupla: entrelaces formativos 

entre Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes e comunidade cigana da etnia Calon, 
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referendado pelos PE da EMAMG e pela comunidade cigana, já apresentado à SEMEC pela 

comissão anteriormente citada. 

A partir dos subsídios encontrados nesse processo formativo ocorrido nas oficinas em 

articulação com os achados empíricos possibilitaram a construção e reflexão do produto, 

apresentado a seguir. 

 

5.4 – PRODUTO - “PROJETO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO UMA CARAVANA DE MÃO 

DUPLA: ENTRELACES FORMATIVOS ENTRE ESCOLA E COMUNIDADE CIGANA” 

 

 [...]. Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e 

solidário, não é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, 

como se fôssemos os portadores da verdade a ser transmitida aos 

demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que 

apreendemos a falar com eles (FREIRE, 1998, p.127).  

 

A construção colaborativa entre profissionais de educação da EMAMG, comunidade 

cigana e universidade/UNEB/PPED, fez nascer através da escuta de múltiplas vozes o Projeto 

didático-pedagógico - Uma caravana de mão dupla: entrelaces formativos entre Escola 

Municipal Agnaldo Marcelino Gomes e comunidade cigana da etnia Calon, num ação de 

aprendizado mútuo, em que se percebeu que nem escola, nem comunidade cigana seriam 

propulsoras de alternativas sozinhas para se pensar na educação escolar como espaço que pode 

oportunizar o empoderamento para os Povos Ciganos. Somente ações entrelaçadas entre e 

escola e comunidade cigana poderiam sinalizar impactos mais coerentes com uma educação 

que se propõe a reconhecer a representatividade de coletivos diversos, como os ciganos, na 

educação escolar. 

A intenção sempre esteve voltada para a escuta daqueles que, com os saberes da 

experiência (acadêmicos ou não), educam tanto na escola, quanto na comunidade cigana e, 

por isso, tem legitimidade para pensar em alternativas que concorram para uma educação em 

igualdade de condições para os ciganos e não ciganos, quiçá caminhar para uma educação 

intercultural.  

A experiência inovadora com as oficinas formativas articulando formação docente e 

cultura cigana contribuíram significativamente para o nascimento do produto, e o diferencial 

está na implicação da família cigana nesse processo. Família aqui entendida, conforme 

preconizado por Mischi (2011), como um dos principais elementos para sobrevivência dos 

grupos ciganos, podem ser famílias nucleares constituídas por laços de consanguinidade e as 



163 
 

 

famílias extensas, que agregaram as famílias nucleares. Por isso, família nuclear ou extensa se 

comportam como uma coletividade na atuação social, daí a percepção que o cigano tem uma 

identidade mais voltada para o grupo. 

É certo que essa busca pela quebra da assimetria entre escola e comunidade cigana 

será processual, dada a complexidade cultural que envolve as famílias mais fechadas. Mas, a 

sinalização das famílias mais propensas ao diálogo já é um indicativo de que poderão a médio 

e longo prazo exercer influência para abarcar outras famílias. Assim também como os 

profissionais de educação, colaboradores da pesquisa, poderão exercer uma influência 

positiva ao trazer para dentro da proposta alguns pares, que ficaram de fora por decisões 

próprias ou outras implicações, visto que a participação foi facultativa e não obrigatória. 

Então:  

A relação que a escola estabelece com a família e esta com a escola está 

incendiada de representações sociais que potenciam a ocorrência e o 

desenvolvimento do (in) sucesso escolar. Assim sendo, as relações escola 
família não poderão ser interpretadas se a sua análise não tiver em conta que 

estas relações se processam num espaço simbólico em que se entrecruzam 

diferentes apropriações, a partir de diferentes leituras que os variados atores 

sociais fazem dos processos que aí ocorrem e dos problemas por eles 
vivenciados. Só tendo em conta esta pluralidade de valores, de sentimentos e 

de interpretações, se terá alguma possibilidade de conseguir alguma 

compreensão da complexidade de fenómenos que ocorrem na interface 
escola/família. (CORTESÃO, et. al.  2000, p.12)  

 

O apoio científico da UNEB/PPED/MPED, articulado ao apoio institucional da 

SEMEC/Jacobina-BA, ao comprometimento e gosto pela educação dos PE da EMAMG e ao 

interesse e parceria da Comunidade Cigana, podem efetivar o projeto, caminhando para a 

autonomia dos envolvidos nesse processo educativo para a condução do trabalho após os dois 

anos, em que o mestrado se fará presente. O que, na verdade, não estará limitando nosso 

diálogo com a escola nem com os ciganos, pois, para além do mestrado, temos um 

compromisso pedagógico e político com a inclusão dos Povos Ciganos nos mais variadas 

setores ou espaços de poder.  

 

5.4.1 - Apresentação 

 

O Programa de Pós-Graduação em Educação e Diversidade (PPED) através do 

Mestrado Profissional em Educação e Diversidade (MPED) tem como centralidade e 

diferencial, frente aos Mestrados Acadêmicos, a preocupação em possibilitar aos profissionais 
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de educação da Educação Básica processos formativos e reflexivos a respeito das diversidades 

com suas singularidades socioeducativas e culturais.  

 

O mestrado profissional pode ser pensado como um tipo de formação pós-

graduada que envolve uma grande diversidade de formatos específicos para 

o seu funcionamento. É a capacitação para a prática profissional 

transformadora por meio da incorporação do método científico. Volta-se 

para um público preferencialmente oriundo de fora da academia e destinas à 

gestão, produção e aplicação do conhecimento orientado para a pesquisa 

aplicada, a solução de problemas, a proposição de novas tecnologias e 

aperfeiçoamentos tecnológicos. (BARROS, 2005, p.131) 

 

Para tanto, com a pesquisa colaborativa e a escuta de todos os participantes 

envolvidos, com nossa mediação, foi gestado o produto para a EMAMG, com intuito de 

contribuir a médio e longo prazo para não apenas o acesso, mas para permanência dos ciganos 

na escola e que esta possa se tornar um espaço representativo para a etnicidade cigana, como 

centralidade da pesquisa, mas quiçá agregue os outros coletivos presentes na escola.  

Trata-se do Projeto didático-pedagógico - Uma caravana de mão dupla: entrelaces 

formativos entre Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes e comunidade cigana da etnia 

Calon, o qual se caracteriza como ação interventiva a ser realizada tanto no espaço escolar da 

EMAMG quanto na comunidade cigana de Jacobina-Bahia, com projeção para iniciar em 

agosto de 2017 e terminar em agosto de 2019, com o propósito de possibilitar processos 

formativos para os profissionais de educação e a comunidade cigana, numa relação dialética 

com formação recíproca que impacte positivamente na ações pedagógicas e educativas da 

escola.  

As ações do projeto ocorrerão com grupos de estudos, rodas de conversas e oficinas 

formativas, com encontros mensais, com carga horária de 4h/dia.  

 

5.4.2 - Justificativa 

 

Os discursos historicamente construídos sobre os Povos Ciganos pelos não ciganos 

têm disseminado falsos estereótipos e construído preconceitos que só a sensibilidade para 

enxergar suas diferenças, especificidades, fora de análises dicotômicas. Mas só uma 

compreensão contextual espaço/temporal, articulada ao exercício da alteridade, e não da 

tolerância, podem contribuir para construção de novas representações sobre os mesmos. Na 

educação escolar, cotidianamente, temos nossa formação inicial ou continuada desafiada, uma 
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vez que “as diferenças culturais - étnicas, de gênero, orientação sexual, religiosas, entre outras 

– se manifestam em todas as suas cores, sons, ritos, saberes, sabores, crenças e outros modos 

de expressão” (CANDAU, 2011, p.241) e nem sempre temos condições de romper com a 

perspectiva de aceitar os diferentes desde que eles se enquadrem numa educação 

monocultural. 

As crianças e jovens ciganos na E.M.A.M.G representam um percentual de apenas  

0,76%, entre os 656 alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental II, e aqueles que 

conseguem concluir esta última modalidade de ensino, em especial o gênero feminino, tem 

uma descontinuidade nos estudos, muito em função do que neste trabalho definimos como A 

construção do medo como estratégia voluntária ou involuntária para sobrevivência cultural do 

grupo, pois a proximidade geográfica, o conhecimento com os PE, o bom acolhimento de seus 

filhos e a presença de EC_3 trazem para a comunidade cigana uma confiança em permitir o 

acesso dos filhos à escola. Mas, a transição para o Ensino Fundamental II, exceto para o 

gênero masculino, é um entrave por demandar distância, transporte escolar, desconhecimento 

dos profissionais de educação e, em especial, o casamento, para aqueles em idade de casar. 

Porque o matrimônio traz status e reconhecimento frente o grupo, e com o dote os jovens 

passam a não enxergar tanto a importância da educação escolar, os meninos, em especial, 

porque as meninas saem praticamente da escola.  

No entanto, na EMAMG, muitas crianças na idade da Educação Infantil têm sido 

matriculadas em escolas privadas, menores, via de regra porque os pais têm medo por seus 

filhos serem muito pequenos, mas contraditoriamente a criança cigana se sente presa em salas 

pequenas, ambientes muito fechados, porque culturalmente vive mais livre, tem uma dinâmica 

forte da circularidade espacial. Então a EMAMG poderia ser mais vista como local 

apropriado em função de ser mais espaçosa. O que se observa é mais a matrícula apenas a 

partir do 1º ano do Ensino Fundamental I.  Durante as oficinas, alguns profissionais de 

educação sinalizaram que existiam alunos na Educação Infantil, mas nos últimos anos não se 

têm recebido alunos para esta modalidade.  

Sobretudo, ressaltam-se algumas representações que indicam o potencial da escola 

como ferramenta para empoderamento dos ciganos e para a continuidade dos estudos das 

meninas. Mas, a valorização que a comunidade cigana retrata existir no espaço escolar 

remonta aos eventos que ocorrem pela passagem do dia municipal e nacional do Cigano, 

também referendados pelos PE como ações celebratórias e pontuais, com iniciativa de EC_3 

como gestor e cigano nos últimos 4 anos.   



166 
 

 

Por isso, aproveitar esse indicativo e potencializar uma educação com 

representatividade e sentido para os coletivos diversos e, no caso específico, para os ciganos 

perpassa pela implicação política e pedagógica dos PE. Estes, articulando com os achados do 

diálogo estabelecido com os ciganos e da pesquisa do contexto escolar, sinalizaram para a 

continuidade de um processo formativo agregando a comunidade cigana, com intuito de 

concretizar um trabalho mais efetivo e atrelado ao PPP.  

O produto anteriormente mencionado, com a articulação entre escola e comunidade, 

pode ser essencial para diálogo mútuo na reflexão e projeção de ações que possam contribuir 

para não apenas o acesso, mas a permanência das crianças e jovens na escola, como pontapé 

para proporcionar empoderamento dos coletivos envolvidos: pesquisadores, profissionais de 

educação, comunidade cigana, e principalmente das crianças e jovens ciganos e não ciganos 

porque todo esse processo terá como finalidade repensar a prática, potencializar ações 

existentes ou propor novas ações.  

5.4.3 - Objetivo Geral  

 

Construir uma relação de simetria entre os profissionais de educação da EMAMG e 

comunidade cigana através de processos formativos para concretizar um trabalho mais efetivo 

e contínuo, por meio de grupos de estudo e oficinas pedagógicas articulados ao PPP, que 

contribuam para ressignificação das ações educativas com reconhecimento da alteridade e da 

representatividade cigana e de outros coletivos diversos na escola. 

 

Objetivos Específicos 

 

  Reconstruir a proposta curricular do PPP para incorporação do projeto Uma 

caravana de mão dupla à referida proposta. 

 Efetivar encontros mensais para grupos de estudos e oficinas pedagógicas 

envolvendo PE, comunidade cigana e não cigana para reflexões e ações sobre 

identidade docente, identidade e diferença, identidade (s) cigana (s), função social 

da escola e da família, distintos conceitos de família para comunidade cigana e não 

cigana, e educação intercultural. 

 Elaborar materiais pedagógicos sobre os Povos Ciganos, para suporte às ações 

educativas na escolar. 

 Possibilitar o registro da historicidade da etnia Calon de Jacobina, através do 

registro da memória cigana, como possibilidade educativa para o ambiente escolar.  
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  Garantir a permanência dos alunos ciganos na escola a partir de um trabalho 

colaborativo entre escola e comunidade, com uma educação mais contextualizada 

e significativa. 

5.4.5 - Caravana Metodológica 

 

A transição da nossa Pesquisa Exploratória para um trabalho de intervenção mais 

efetivo na EMAMG, pautar-se-á na Pesquisa-Ação por se tratar de uma ação planejada 

decorrente da pesquisa exploratória, agora constituída como produção coletiva de 

conhecimento, viabilizando as ações integradoras para propor mudanças no espaço escolar e 

no meio social com objetivo de transformá-lo. E, fundamentalmente, por possibilitar uma 

formação contínua e emancipatória para os sujeitos envolvidos.  

 

A referência à pesquisa-ação como instrumento pedagógico quer sinalizar a 

concepção que damos à ação pedagógica como prática social destinada a 
formação de indivíduos inseridos na práxis social, conscientes de seu papel 

na construção da realidade, concomitantemente. Essa tarefa da pedagogia 

exige um trabalho educacional crítico, que pressupõe sempre uma ação 
coletiva, pela qual os indivíduos tomarão consciência de que são possíveis e 

necessários, a cada um, a formação e o controle da constituição do modo 

coletivo de vida. É uma tarefa eminentemente política, social e 

emancipatória. (FRANCO; LISITA, 2014, p.42) 

 

Thiollent (1998) conceitua a pesquisa-ação como um tipo de pesquisa social com 

fundamentos oriundos da empiria e cuja concepção ocorre em estreita relação de uma ação 

para resolução de um problema coletivo, em que pesquisadores e colaboradores estão 

realizando ações entretecidas de cooperação e participação. Dessa forma, o Projeto - Uma 

caravana de mão dupla: estreitando os laços entre a Escola Municipal Agnaldo Marcelino 

Gomes e a comunidade cigana da etnia Calon através de processos formativos, com grupos 

de estudos, oficinas pedagógicas, construção de materiais e sugestões para práticas 

pedagógicas e educativas, através da observação pratica pedagógica dos PE e de novas 

observações das ações educativas. Para ao longo dos dois próximos anos, observar-se-á quais 

impactos da pesquisa na EMAMG  

No percurso metodológico, intenciona-se a) inclusão de temas ligados aos coletivos 

diversos presentes na escola na centralidade do currículo da escola ou na parte específica: 

ciganos, negros, indígenas, pessoas com deficiência e alunos do campo/roça, b) Organizar 

oficinas temáticas, no espaço escolar ou em outros espaços comunitários com a mediação dos 

PE ou dos pais/mães, com afinidades de interesses dos pais/mães ciganos e não ciganos para o 

reconhecimento do protagonismo dos mesmos no processo educativo; c) Realizar anualmente 
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a Feira da Interculturalidade da Escola Agnaldo Marcelino Gomes, para socialização das 

ações educativas com a comunidade local e com outras unidades escolares da Rede Municipal 

de educação; d) Criar rodas de conversas para dialogar com os pais e comunidade e avaliar o 

andamento da proposta. 

 

5.4.6 - Cronograma 

 

Agosto/2017 1. Roda de conversa entre Profissionais de educação da EMAMG, e a 

Comunidade Cigana para reapresentação da proposta e possíveis ajustes. Diálogo 

entre escola e comunidade cigana para percepção dos anseios e necessidades de 
cada espaço  

1.1. Ciganos Calon e Sinti em Jacobina: semelhanças e diferenças. 

2. Diálogo com representantes dos coletivos diversos presentes na 

escola/comunidade escolar para fazer a escuta e reflexão coletiva de como 
garantir representatividade mais real dos envolvidos no processo educativo, no 

PPP, especialmente os alunos. 

Setembro/2017 
 

1. Grupo de estudos para construção da proposta curricular agregando o 
projeto/produto e os indicativos sinalizados no encontro anterior.  

2. Etapas do PPP e em específico da Proposta Curricular. 

Outubro/2017 1. Identidade docente, identidade e diferença, identidade (s) cigana (s). 

2.  Função social da escola e da família, distintos conceitos de família para 
comunidade cigana e não cigana 

Novembro/2017 1. A educação na perspectiva intercultural 

2. Implicação do ato político e ato pedagógico 

Fevereiro/2017 1. Memória e História Oral. 
2. Contação de histórias na Comunidade Cigana pelos ciganos. 

3. Contação de histórias de outras representatividades negra, indígena e 

campo/roça. 

Março/2018 1. Registro da historicidade da etnia Calon de Jacobina, através do registro 

da oralidade/memória dos ciganos.  

2.  Transformação dos registros em textos didáticos. 

3. Registro da culinária cigana Calon de Jacobina 

Abril/2018 1. Organizar oficinas temáticas para pais ciganos e não-ciganos  

2. Ação planejada 

Maio/2018 1. Organizar oficinas temáticas com pais ciganos e não-ciganos 

2. Ação planejada 

Julho/2018 1. Oficina: Racismo, preconceito e discriminação  

2. Diferença do racismo segregacional no Leste Europeu da população rom, 
dos ciganos na Europa Ocidental e dos ciganos no Brasil/Bahia/Jacobina 

3. Ação planejada 

Agosto/2018 1. Oficina: Sistema escravocrata e resistência: ciganos, indígenas e negros. 
2. Estratégias de sobrevivência. 

3. Ação planejada 

Setembro/2018 1. Religiosidade e diversidade: diferenças espaço/temporais 

Setembro/2018 1. Oficinas para empreendedorismo dos pais – aprendizado mútuo (culinária, 
artesanato, dança, poema, etc). 

Outubro/2018 

Grupo de estudo 

1. Marcos legais para educação: negros, ciganos, indígenas, pessoas com 

deficiência. 

2. Ciganos no currículo da rede municipal 
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Novembro/2018 1. Projeto de pesquisa na educação básica: protagonismo docente e discente. 

2. Etapas do projeto de pesquisa 

3. Ação planejada: projeto com os alunos 

Fevereiro/2019 1. Levantamento sobre a temática: negra, indígena, campo/roça, educação 
inclusiva e recorte do tema. 

Março/2019 1. Construção do projeto 

Abril/2019 1. Pesquisa em campo 

Maio/2019 1. Pesquisa em campo 

Junho/2019 1. Construção do relatório e banner 

Julho/2019 1. Organização da I Feira da Interculturalidade 

Agosto/2019 1. Organização das ações planejadas em documento referencial para trabalho 

com cultura (s) cigana (s) e outras diversidades. 
2. Realização da I Feira da Interculturalidade da EMAMG – I FIEMANG -

2017. 

  

A ideia é que a partir de agosto de 2018 os PE tenham construído autonomia para 

continuidade da proposta, com sua ampliação, alteração ou novas agregações, a partir do 

diálogo com a comunidade cigana e não cigana. 

 

Parcerias estabelecidas 

 

Associação Comunitária dos Ciganos de Jacobina – ACCJ, Grupo de Estudos Cultura, 

Identidade e Ciganos – UNEB/DCH-IV, Prefeitura Municipal de Jacobina através da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura –SEMEC; Gestão, Coordenação da Escola 

Municipal Agnaldo Marcelino Gomes e Associação Internacional Maylê Santa Sara Kali 

AMSK/ Brasil. 

Público-envolvido 

 

Profissionais de educação (gestores, coordenadores, agentes/técnicos e professores) da 

Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes, Comunidade Cigana da Etnia Calon (pais e 

lideranças ciganas), Comunidade não-cigana, alunos ciganos e não-ciganos, representantes da 

SEMEC/Jacobina. Com possibilidade da participação de outras unidades escolares 

interessadas.  

 

Recursos necessários 

 

Os recursos materiais para efetivação da proposta com as oficinas e grupos de estudos 

serão disponibilizados pela SEMEC/Jacobina e pela EMAMG, os marcos legais serão 
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encaminhados pela AMSK/Brasil. Possíveis gastos com deslocamento ficarão sob a 

responsabilidade da pesquisadora. 

Recursos Humanos: profissionais de educação, membros da comunidade cigana e não 

cigana, alunos ciganos e não-ciganos, pesquisadores/UNEB/PPED/MPED e representante da 

SEMEC/Jacobina. 

5.4.7 - Avaliação 

 

Ocorrerá de forma processual e contínua, com a participação de todos os envolvidos, 

para rever possíveis entraves e dificuldades, com intuito de galgar sempre o processo 

educativo que caminhe para transformação e emancipação dos sujeitos. As rodas de conversas 

entre PE, comunidade cigana, não cigana e pesquisadores serão fundamentais nessa relação de 

dialogicidade, bem como a observação da prática pedagógica e das ações educativas oriundas 

das discussões nos grupos de estudos e oficinas pedagógicas. 

 

5.5 - RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O processo do estudo aqui apresentado trouxe os resultados com algumas análises 

articulando as categorias emergentes oriundas da empiria às categorias analíticas ou teóricas 

e, quando necessário, fazendo uso da triangulação metodológica face o uso das entrevistas 

semiestruturadas, da observação participante e diário de campo. Ratificou-se que os resultados 

expostos e discutidos são frutos de uma Pesquisa Exploratória, conforme Lakatos e Marconi 

(2003) e Köche (1997), porque inexiste pesquisa no Brasil que tenha proposto um processo de 

Formação Docente sobre Cultura (s) Cigana (s) na educação escolar, dessa forma, a Pesquisa 

Exploratória, em nosso estudo, não foi a primeira etapa da entrada em campo, mas 

acompanhou toda a caravana metodológica. Nos próximos dois anos, sim, será pertinente 

projetar outro tipo de pesquisa atrelada à perspectiva Crítico-Dialética para transformação da 

realidade, desde que os sujeitos envolvidos agreguem os atos pedagógico e político, tendo 

autonomia para efetivar um percurso educativo em que os coletivos diversos, especialmente 

os ciganos, tenham representatividade no espaço escolar.  

A problemática consistiu na percepção de que a trajetória dos Povos Ciganos sempre 

foi marcada por desconfiança e desprezo na sociedade brasileira desde meados do século 

XVI, porque seus modos de vida diferenciados e suas práticas culturais não eram aceitos pelos 

não ciganos, que valorizavam ou estavam mais acostumados com uma vida de mais 

estabilidade. Diante desse cenário, a cultura (s) cigana (s) tem sido renegada pela sociedade e 
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a educação como extensão desta nunca reconheceu o devido valor dos ciganos dentro do 

processo de educação escolar. Portanto, crianças, jovens e adultos ciganos têm sido 

invisibilizados no âmbito escolar, porque suas particularidades e singularidades não são 

reconhecidas e levadas em consideração pelo saber formal. Dentro desse contexto, surgiu o 

problema de nossa pesquisa: Os professores e demais profissionais de educação escolar da 

Escola Agnaldo Marcelino Gomes, no Município de Jacobina Bahia, podem contribuir para o 

empoderamento de crianças e jovens ciganos, em igualdade de condições com os nãos 

ciganos, no ambiente escolar a partir de uma formação docente sobre a diversidade e cultura 

cigana?  

Em primeiro lugar, para tanto, fez-se necessário conhecer o contexto escolar através da 

análise documental para levantamento sobre as questões culturais trabalhadas na escola, em 

específico a cultura cigana. No segundo momento, ainda dentro da análise documental, 

dialogamos com a comunidade cigana – lideranças e pais dos alunos – com o objetivo de 

analisar até que ponto a educação escolar é considerada significativa para comunidade cigana 

como instrumento que proporcione empoderamento aos ciganos na luta contra discriminações 

e preconceitos, bem como para apropriar-se da história e trajetória dos Povos Ciganos, suas 

especificidades e os processos de luta para aquisição de direitos enquanto cidadãos.  

Os dados presentes nos documentos escritos da EMAMG forneceram informações 

para reconstrução de como estão alicerçadas as ações pedagógicas voltadas para Cultura, 

Diversidade e Cultura Cigana: 

Figura 6: Categorização final dos documentos analisados sobre diversidade e cultura cigana 

 
 Fonte: A autora, 2017. 
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Ao considerar os conteúdos emergentes dos documentos escritos, os achados 

sinalizam para a ausência de uma organização do trabalho pedagógico articulado dentro do 

Projeto Político Pedagógico, em que sequência ou projetos aqui analisados não estão 

agregados à uma proposta Curricular. O sentido de PPP inacabado é de uma incompletude 

estrutural, conforme apresentado na análise documental. E ao se entender que o grande 

diferencial está em considerá-lo como “um processo permanente de reflexão e discussão dos 

problemas da escola, na busca de alternativas viáveis a efetivação de sua intencionalidade” 

(VEIGA, 2002, p.3), de fato há que existir um compromisso conjunto para que os coletivos 

diversos, como os ciganos, tenham representatividade na educação escolar. Diante dessa 

lacuna, a relevância e inovação de um trabalho que traz a História Local através da História de 

Jacobina e os Povos Ciganos para por aí, porque está desarticulado com os pressupostos 

metodológicos e epistemológicos pretendidos pelo PPP e se pauta em marcos celebratórios e 

pontuais.  

 Com a amostra representativa da Comunidade Cigana da Etnia Calon, com 

lideranças e pais, oportunizou-se compreender as memórias referentes à Educação escolar, 

bem como as representações que fazem desse espaço: 

Figura 7: Representações dos pais e lideranças ciganas sobre a educação escolar 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

 

Informações que permitiram importantes achados, por um lado a personificação da 

confiança nos profissionais de educação da EMAMG e construção do medo para preservação 
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de suas práticas culturais; e por outro, duas variáveis contrárias, ou seja, a tentativa de ruptura 

com a ideia da construção do medo e a percepção de que a educação escolar pode ser uma 

possibilidade de empoderamento. 

 
Eu gosto mais assim, porque as professoras é tudo já conhecida da gente, o colégio é mais perto e ela 
aprendeu muito. [... ]. As salas, tem que fazer mais salas. Sim, as séries, era pra ter sexto, sétimo...É, 

marca uma reunião que nós vai. Porque aí também virando colégio não é bom não só pra nós 

ciganos, os outros também. [...] E se for o caso dela parar de estudar, pró, ela vai parar de estudar 
nova... porque ela já tá com 9 anos e já tá no 4º ano, com 10 ano ela já tá no 5º... ela é inteligente e 

tem interesse. [...] Ele vai, ele vai de ônibus... nós ainda tá deixando o (filho) estudar lá porque é 

macho, ele é homem. Mas se fosse mulher já na idade dele, o pai dela já não deixava ela ir.  Mesmo a 

gente pró, quer deixar o filho na escola, mas tem aquele medo, o medo empata. (EC_4, 2017) 

 

A fala de EC_4 é representativa porque dá conta tanto da construção do medo para 

proteção às tradições culturais do grupo, no caso específico da virgindade e do casamento 

com cigano Calon, quanto da tentativa de ruptura da construção do medo ao propor como 

alternativa a ampliação da oferta na escola para o Fundamental II.  

 

O que significa que as pressões comunitárias, reais ou simbólicas, jogam um 
importante papel no que concerne às margens de autonomia dos seus 

elementos individualmente considerados. O receio de consequências 

negativas funciona frequentemente como inibidor da realização de 
aspirações sociais individuais e familiares, principalmente no que diz 

respeito ao género feminino.  (CASA-NOVA, 2006, p.175). 

 

 Quiçá a construção e consolidação da relação simétrica entre escola e comunidade 

cigana proposta pelo produto, já descrito anteriormente, possa contribuir para abertura de uma 

reflexão acerca da educação escolar para os ciganos, em especial para o gênero feminino, 

como estratégia que possibilite o empoderamento dos mesmos. No entanto, ressalta-se que 

estamos falando de uma relação construída socialmente por meio das inter-relações com os 

sujeitos e não com as instituições (profissionais de educação com algumas famílias ciganas), 

com intuito de que a longo prazo sejam agregadas mais famílias da comunidade cigana e a 

escola como todo. Isso porque, as aspirações individuais não se sobrepõem ao grupo, em especiais 

avô e pai. Por isso é pertinente a percepção da importância da escola para EC_3:  

 
[...] A escola pode representar algo de muita importância, a maioria dos ciganos gosta da escola, é 

algo que faz parte da vida deles...eles não pegam a condução, vai e volta, tem a proximidade com as 

professoras e tudo. Então, ela representa muito para eles, por fazer parte da vida deles, do 
conhecimento. Mas, a escola deveria também se aproximar mais da cultura, se preocupar mais! Tem 

muita questão de evasão, deveria evitar mais a evasão, ter mais conhecimento sobre a cultura. 
Assim, não que ele desista diretamente. Porque assim, lá só tem até o quinto ano, então a partir do 5º 
ano muda para outra escola, e deve aproveitar essa fase de 1º ao 5º ano, quando a criança está em 

formação intelectual, aproveitar e incentivar mesmo eles mais aos estudos, porque saindo daí eles já 

estão preparados para outras escolas. (EC_3, 2017, grifo nosso) 
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Muitos entraves para permanência das crianças e jovens ciganos na escola passam por 

essa concepção voluntária ou involuntária, pela construção do medo: medo de perder a 

identidade, medo de não ter espaço no mundo do trabalho formal, medo de EC_3 sair da 

escola, porque ele é como se fosse a personificação da mediação e da vigilância - o que omite 

o compromisso dos pais com os filhos - e o medo da escola não ter o Ensino Fundamental II, 

porque significa que as meninas geralmente não terão continuidade nos estudos. O grande 

diferencial para tentar amenizar a construção do medo, a aproximação entre escola e 

comunidade, em que EC_3 complementa com a importância de se ter mais conhecimento da 

cultura.  

A educação escolar é importante para a comunidade cigana, pelos fatores já 

mencionados. Mas, disso depende ampliar essa relação de confiança personificada nos PE 

para confiança na instituição escolar, num processo de diálogo entre escola e comunidade. 

Nessa perspectiva, o diálogo estabelecido com os profissionais de educação buscou a 

centralidade da pesquisa, a formação docente, uma vez que os Povos Ciganos interrogam o 

exercício da docência dos profissionais de educação. E foi a partir dessa escuta, atrelada aos 

achados das etapas anteriores que as oficinas formativas foram ajustadas, das quais num 

contexto de colaboração emergiu o legado deixado para a EMAMG.  

 

Figura 8: Categorização final dos achados provenientes das entrevistas com PE. 

 

Categorias teóricas          Categorias emergentes. UNIDADES DE CONTEXTO: 1ª COLUNA: 1 -Entrada na 
docência; 2- Saberes da experiência e 3- Formação para diversidade. 2ª COLUNA: 1- Ciganos e não-ciganos; 2- Memórias e 
falsas estereotipias, 3- Novas representações no exercício da docência/gestor cigano e 4- Parceria da escola/comunidade 
cigana. 3ª COLUNA: 1- Desafios; 2- Trabalho Diversidade/cultura cigana; 3- Organização do trabalho pedagógico/marcos 

legais e 4 – Relações interpessoais.         

Fonte: A autora, 2017. 
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Os achados da pesquisa foram atrelados às categorias teóricas da formação docente, 

cultura cigana e prática pedagógica, por meio das categorias emergentes descritas na Figura 8, 

no sentido vertical. Dentro da primeira categoria emergente destacou-se a UR formação para 

a diversidade, na qual os colaboradores da pesquisa não possuíam nenhuma formação voltada 

à Cultura Cigana e apenas no ambiente escolar, pela convivência com EC_3 e com alunos 

ciganos, passaram a conhecer algumas questões ligadas à cultura. Quem mais dialogou com 

essa UR foi EC_5 e EC_3, este por ter participado de oficina sobre acessibilidade e aquela por 

ter tido um breve contato com a temática na graduação.  

 As representações que os PE de educação tinham ou tem sobre os ciganos, remontam à 

infância ou adolescência, exceto de PE_2, que vai ter contato já enquanto professora na rede 

privada, mas os demais registram as falsas estereotipias historicamente construídas como 

medo porque eram ladrões, valentes, trapaceiros. PE_8 trouxe uma vivência considerada por 

ele como negativa: 

E sempre quando eu tinha contato com eles eu procurava, como o pessoal aconselhava, a ser esperto, 

justamente por isso que eles diziam que se vacilar eles lesam você. E infelizmente alguns contatos 

meus mesmo com eles, não que eu tenha feito algum trato comercial com eles, mas vendo a atuação 

deles eu não tenho boas recordações [...]. Em uma determinada obra que eu estava, o vizinho desse 

cliente, ele tava construindo, e os ciganos na época jogaram entulho no terreno e o dono do terreno 

pagou a máquina para tirar, aí quando esse rapaz comprou o terreno que tava construindo, eles 

foram lá e cobraram porque estava pegando daquele entulho entendeu? Então são coisas negativas, a 

gente sabe que não pode generalizar, não são todos, mas infelizmente as pessoas que eu tive contato 

aconteceu coisas negativas. (PE_8, 2016) 

Sobre essa construção do imaginário do cigano,  

Ele usa de esperteza tanto em seu trabalho como em seus negócios; se 

alguém se deixa enganar, bobo dele! Além disso, como disse um cigano, 

quem é que não rouba? Esses comerciantes por aí, esses donos de lojas da 
cidade, todos usam de esperteza em seus negócios; é que cigano já é 

marcado e por isso tem fama de ladrão (SANT’ANA, 1983, p.119).  

 

A esperteza aqui tratada pelo autor refere-se ao contexto das negociações que os 

ciganos estabeleciam com os gadjés, porque “enganar o não-cigano era, ocasionalmente, algo 

valorizado entre os ciganos” (TEIXEIRA, 2000, p.44). Mas, há o indicativo de que o episódio 

registrado não é uma generalização a todos os ciganos. E certamente, a construção do medo 

também dos não ciganos em relação aos ciganos, pode explicar porque os PE ao mesmo 

tempo que demonstravam medo, tinham fascínio pela alegria e colorido desse povo. No 

entanto, a construção de novas representações só acontece quando a convivência com EC_3 e 

com alunos ciganos, que contribuem para um novo olhar sobre os ciganos, ainda que sob 

olhares iniciais de fascínio e estranhamento de um cigano no serviço público.  
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No contexto escolar, os PE percebem que a prática pedagógica em relação à 

diversidade precisa ser ressignificada, primeiro pela necessidade da reconstrução do PPP, com 

articulação de todos os envolvidos no processo educativo, construção de ações pedagógicas 

mais efetivas e contextualizadas para superar os marcos celebratórios, porque não têm 

provocado reflexões e ações práticas. Inclusive as ações referentes à cultura cigana, ocorrem 

por influência de EC_3, mas ocorre como algo mais pontual. Articulado a essa percepção, 

ficou evidente que o conhecimento superficial sobre os Povos Ciganos dificulta um trabalho 

mais consistente. E dentro da UC ligada a categoria teórica Prática Pedagógica são apontados 

desafios como trabalhar com as singularidades dos alunos, a ideia de o professor ser 

pesquisador da sua prática, bem como formação sobre a cultura cigana. 

Muitas dessas percepções poderiam ser amenizadas se as AC fossem, de fato, 

encaradas como espaços formativos, mas ainda é apenas uma intencionalidade do 

coordenador como formador, porque poderia mediar melhor esse processo. A observação do 

contexto escolar através dos protocolos de observação e diário de campo referenda essa 

percepção, pois apontou para a presença, ainda de falsas estereotipias, em relação aos ciganos 

e de discursos incoerentes frente a outros coletivos diversos. A organização do trabalho 

pedagógico, nas AC, corrobora com uma educação um tanto quanto descontextualizada pois 

está mais voltada para as datas comemorativas como conteúdos programáticos. 

 Sobretudo, há outros pontos que merecem destaque, especialmente na relação dos pais 

com a escola, pois existe uma cobrança para a participação dos mesmos no acompanhamento 

dos filhos e do trabalho desenvolvido pela escola. Nesse aspecto, é uma das grandes falhas 

dos pais ciganos, porque estes não têm uma participação efetiva. Além da percepção de seus 

PE de se impactar positivamente o ambiente escolar para superação da problemática a médio 

e longo prazo com a presença dos pais ciganos na escola. 

Como se intencionou não apenas um processo investigativo, mas experenciar um 

processo formativo face a inexistência de uma preocupação com a formação dos profissionais 

de educação sobre os Povos Ciganos, as oficinas formativas sobre Cultura e identidade, 

Diversidade, e os Povos Ciganos e suas especificidades agregaram preocupações e 

implicações dos profissionais de educação da EMAMG da comunidade cigana e da 

universidade. E respondendo ao nosso problema: o achado principal da nossa pesquisa foi 

pela continuidade de um processo formativo para os PE para que o ambiente escolar possa de 

fato ter a representatividade dos ciganos nas ações pedagógicas, com o diferencial de agregar 

a comunidade cigana porque nenhuma mudança que envolva os Povos Ciganos passa pelo 

nível do indivíduo, pois a força do grupo e da família é fundante, “a família é o elemento 
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central da vida cigana. Qualquer que seja o grupo ou subgrupo a que o cigano pertença; seja 

ele nômade, seminômade ou sedentário; analfabeto, com instrução regular ou universitário, é 

ela que o estrutura social, econômica, política e etnicamente” (PEREIRA, 2009, p.59). 

 

Figura 9: Modelo final do processo em estudo 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Portanto, a relação de mão dupla através de processos formativos entre a Escola 

Municipal Agnaldo Marcelino Gomes e a Comunidade Cigana da Etnia Calon poderá num 

processo de dialogicidade contribuir para amenizar a construção do medo de ambos os lados. 

Os ciganos têm o medo como construção articulada para demarcação de fronteiras sociais 

com os não ciganos, mas se a apropriação do conhecimento formal pode ser uma estratégia de 

empoderamento para busca de autonomia, conquistas e maior visibilidade, ele também pode 

significar uma maior aproximação do mundo gadjé e um possível distanciamento da 

etnicidade cigana. Mesmo porque “[...] nesse processo, pessoas renunciam ao estado de 

tutela, de dependência [...] e transformam-se em sujeitos ativos [...], tomando a direção da 

vida nas próprias mãos” (HERRIGER, 2006a, p.16). No exercício de alteridade 

compreendemos o medo para a cultura cigana como ferramenta fronteiriça com o não cigano, 

mas também percebemos que fechando-se como ilhas os povos ciganos podem continuar na 

marginalidade social e política. Já os profissionais de educação, outrora com representações 

sociais pautadas nos discursos generalistas sem a compreensão dos ciganos como sujeitos 
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contextuais, caminham para um processo de construção de novas representações, muito em 

função da convivência e do conhecimento como possibilidades de desconstrução de 

estereotipias. E pensando na escola como espaço de atuação, por essência, dos PE, lançamos 

nosso olhar investigativo sobre a realidade empírica na EMAMG em que há o medo em 

receber alunos ciganos e continuar a fazer um trabalho meramente celebratório, de não haver 

um trabalho coletivo e colaborativo como os pares, de não existir o estreitamento efetivo dos 

laços entre a escola e a comunidade cigana, por exemplo. E como professora e pesquisadora 

tememos a estagnação do trabalho sem a nossa mediação e a presença de EC_3.  

No entanto, acreditamos e vamos contribuir com as ações do resultado/produto não 

apenas por ser uma exigência dos MPE, mas por enxergar que temos uma dívida histórica 

com os povos ciganos. E sendo estes sujeitos de direitos precisamos caminhar cotidianamente 

para transformar a escola num espaço marcado pela diferença e não pela desigualdade.  

Assim, o compromisso, implicação e protagonismo dos PE da EMAMG serão essenciais para 

galgar um fortalecimento pessoal e profissional construídos em redes de colaboração para que 

empoderados, num movimento processual, auxiliem no empoderamento de crianças e jovens 

ciganas. Não apenas para que estas tenham acesso à escola, mas razões para permanecer.  

O apoio institucional da SEMEC será também essencial porque traz uma 

corresponsabilidade para garantir a participação dos PE e os espaços formativos, porém, só 

com as implicações pedagógica e política dos PE pode-se caminhar para uma educação que 

promova o reconhecimento do “outro”, priorizando o diálogo e a construção de um projeto 

comum, onde as diferenças sejam dialeticamente incluídas (CANDAU, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 
 

 

6 – (IN) CONCLUSÕES, A CARAVANA PRECISA CONTINUAR... 

 

O processo da pesquisa em estudo não apresenta aqui uma finitude investigativa para 

usar o espaço escolar como contexto de transição entre teoria, aplicação no campo empírico e 

retorno à teoria, mas enxergar a educação como ponto de partida e de chegada, em que os 

pressupostos que conduziram a nossa pesquisa a partir do Paradigma Interpretativo, com 

abordagem qualitativa e pressuposto epistemológico Crítico-Dialético, sendo um Tipo de 

Pesquisa Exploratória, com procedimento interpretativo da Análise de Conteúdo, foram 

construídos a partir do objeto da pesquisa, ou seja, o estudo a respeito da inserção da cultura 

cigana nas práticas pedagógicas dos professores e demais profissionais de educação da Escola 

Municipal Agnaldo Marcelino Gomes, vislumbrando contribuir após a pesquisa com 

intervenções oriundas do contexto empírico analisado e sinalizado pelos colaboradores da 

pesquisa.  

 Propôs-se investigar o contexto escolar para percepção de como estava organizado o 

trabalho pedagógico voltado para a Cultura (s) Cigana (s), como maior centralidade, e outras 

diversidades, bem como as representações que pais e lideranças ciganas fazem da educação 

escolar, porque tais indicadores nos possibilitaria construir com achados empíricos um duplo 

olhar, a partir das fontes escritas (únicas disponíveis nos arquivos da escola) e das fontes orais 

(oralidade como principal mecanismo da memória histórica dos Povos Ciganos).  

 A organização do trabalho pedagógico nos documentos fez emergir 

fundamentalmente as seguintes categorias: prática educativa, proposta curricular, formação 

continuada, educação na contemporaneidade e sequência didática/metodológica, no entanto 

a diversidade em todos os documentos consta muito mais como marcos celebratórios e 

pontuais; os projetos/sequência didáticas não potencializam a relevância de ter trazido a 

História Local ao propor como objetos de estudos o aniversário da cidade de Jacobina e a 

Cultura Cigana, recaindo mais numa educação para celebração do que problematização do 

contexto, para além da incoerência epistemológica com o Projeto Político Pedagógico. Este 

carrega intrinsicamente uma incoerência epistemológica e metodológica - ainda que se 

encontre num processo de construção sistemática de incompletude – porque, como está 

pautado numa Pedagogia Histórico Crítica voltada para uma educação emancipatória, não 

retrata as ações planejadas nos documentos em análise.  

 O contexto escolar, no entanto, permitiu ponderar que os PE realizam muitas ações, 

projetos ou eventos, porém, não constam em suas bases pedagógicas legais, como no PPP. 

Neste documento, as proposições para formação docente são apenas sinalizadas, não 
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vivenciadas; o trabalho sobre a (s) cultura (s) dos Povos Ciganos não está incorporado à 

pratica pedagógica, apenas contemplada como conteúdo do calendário escolar, sem um 

trabalho de enfretamento às questões mais complexas, como racismo, discriminação e a 

dinamicidade das relações construídas com a sociedade não cigana.  

 Por sua vez, a análise da oralidade cigana contribuiu para representação da educação 

escolar como exceção, das identidades grupais, dos distintos conceitos de família, da 

arquitetura social e histórica do grupo construída através das diferenciações do gênero 

masculino e feminino e deste como objeto principal para referendar o que aqui se denominou  

A Construção do Medo,  ação articulada para sobrevivência do grupo, dada a importância da 

mulher como guardiã dos símbolos da cultura - estabelecendo uma relação muitas vezes 

conflituosa de interesse e perspectivas entre a educação familiar cigana e educação escolar. 

Achados que foram importantes para realização em nível exploratório dos processos 

formativos por meio das oficinas pedagógicas. E, fundamentalmente, que as representações 

que os pais e lideranças ciganas fazem da educação escolar está articulada a uma confiança 

personificada nos profissionais de educação, a proximidade geográfica da escola com a 

comunidade, o que demanda mais possibilidade de vigilância – mas contraditoriamente não 

significou a presença e atuação ativa dos pais na escola, em função da delegação intencional 

(ou não) à EC_3, o qual, como gestor e cigano exercia/exerce o papel de mediador entre 

escola e comunidade.  

Sobretudo, destacaram-se indicadores que caminham no processo de revisão da 

construção do medo, em que a representatividade de EC_1 como liderança do grupo aponta 

para a presença do gênero feminino na escola sem menção de tanto perigo - na perspectiva do 

“outro” não cigano desrespeitar as meninas ciganas – porque em face da reelaboração de uma 

prática histórica em que os pais hoje concedem mais flexibilidade aos filhos em opinar sobre 

os acordos nos casamentos, ponderando-se que ,sendo também escolhas dos/as filhos/as, 

dizem mais respeito a sua família nuclear do que a liderança cigana.  

Outro indicador foi a superação da visão apenas da confiança personificada nos PE e 

na proximidade geográfica, pelo olhar da não aquisição das habilidades e competência para 

conclusão do Ensino Fundamenta I – em específico domínio da leitura e da escrita – fruto da 

preocupação de como a filha cigana lograria êxito na sequência dos estudos no Fundamental 

II. A necessidade de conhecimento dos PE sobre a cultura (s) cigana (s) e a busca de apoio da 

escola e aproximação desta com a comunidade foram outros indicadores sinalizados, além do 

desejo da ampliação da oferta da EMAMG para a modalidade Ensino Fundamental II. 
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Como a centralidade da pesquisa esteve na formação docente dos profissionais de 

educação, nesse aspecto, os achados da fase anterior foram fundamentais para ajudar na 

reconstrução da realidade em estudo e de como as memórias e saberes das experiências destes 

profissionais (formais ou não) corroboram para compreensão da organização do trabalho 

pedagógico e da prática pedagógica para reconhecimento dos coletivos diversos com 

representatividade das diferenças como potencialidades educativas, sua negação/ 

negligenciamento ou numa perspectiva mais assimilação e celebração, porém, tomando como 

ponto de chegada e de partida as práticas educativas. Desse processo, emergiram algumas 

categorias com mais articulação à problemática, a saber: Trajetória na educação e lacunas na 

formação, Ciganos no contexto escolar, Representações dos profissionais de educação sobre 

ciganos, Representatividade dos coletivos locais, Ações pedagógicas e educativas sobre 

diversidade e cultura cigana. 

Os profissionais de educação têm no espaço escolar o lugar principal e primeiro da 

convivência com os ciganos (alunos e gestor) e a oportunidade de rever suas antigas 

representações - reavivadas em seus depoimentos pelas memórias da infância ou na fase 

anterior à entrada na docência - em que predominaram as falsas estereotipias, exceto por 

algumas situações vivenciadas com ciganos, que contribuíram para referendar alguns 

estigmas. Estes nos convidam a fugir das falsas generalizações ao tensionarmos algumas 

questões: “Quando os ciganos agiam nas práticas de agiotagens eram de fato perspicazes e 

espertos tais quais quaisquer agiotas não ciganos? Como agem os agiotas, quer sejam ciganos 

ou não? Os medos em relação aos ciganos no trato com os negócios agindo de modo a sempre 

tirar vantagens é mito, inverdade? Quem já teve experiência de sentir-se lesado por ciganos ou 

conhece alguém que afirma que foi?  Como se deu? Isso significa que todos são traiçoeiros e 

ladrões?  Como os ciganos produziram e produzem suas existências? Com assegurar seus 

direitos a um percurso educativo digno? ” 

Nesse contexto, acreditamos que as lacunas existentes pela ausência de formação 

inicial ou continuada sobre a Cultura (s) Cigana (s), exceto em algumas discussões breves em 

componentes de sua formação (Graduação/Técnica), trazem indícios de ser um ponto crucial 

para outra perspectiva de trabalho voltada para superar as atividades ligadas à diversidade e à 

cultura (s) cigana (s), em específico, como marcos celebratórios, sendo uma possibilidade 

para auxiliar os PE a refletir e a pesquisar sua prática. Mas, a compreensão de uma educação 

que caminhe na perspectiva da interculturalidade e dos direitos humanos exige mais do que 

um comprometimento pedagógico, exige uma implicação política.   
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No entanto, dentro das lacunas da formação, a quase inexistência de uma postura do 

professor como pesquisador trouxe evidências de que os eventos/projetos trabalhados sobre a 

cultura cigana foram por iniciativa de EC_3, não sendo assumido como um projeto coletivo e 

colaborativo de todos os profissionais, o que não retira a relevância em dar visibilidade aos 

Povos Ciganos face a tantas outras instituições educativas que sequer mencionam a cultura 

cigana em suas ações. Mas, sobretudo, a percepção dos colaboradores está em criar um 

trabalho mais efetivo e articulado à proposta pedagógica da escola. Pois, as diferenças no 

espaço escolar não são potencializadas como ações educativas para, situam-se como 

transformação das datas comemorativas em conteúdos programáticos.  

A percepção dos PE sobre ciganos no contexto escolar referenda a percepção dos pais 

e lideranças ciganas, em que a escola é um lugar de acolhimento às crianças e jovens ciganas, 

com boa convivência. Mas, agrega-se a isso discursos ainda pejorativos dos não ciganos no 

trato com os ciganos, por parte de alunos e PE, talvez pela própria construção de uma 

memória historicamente arraigada de representações negativas. E outros dois indicadores 

estabelecem conexão com a primeira fase da pesquisa, ou seja, há a compreensão por parte 

dos PE de que o PPP contempla a diversidade e a cultura cigana - porque se evidencia 

atividades/projetos sobre os Povos Ciganos na escola, ao mesmo tempo, os PE pouco 

contribuíram ou se apropriaram do mesmo. Na verdade, o PPP não contempla as ações 

realizadas pela escola.  

E dentro da categoria emergente Ações pedagógicas e educativas sobre diversidade e 

cultura cigana há desafios postos pela demanda escolar, dentre eles enxergar a criança como 

ser integral, trabalhar com as especificidades culturais dos alunos, garantir a construção das 

habilidades e competências necessárias para as modalidades ofertadas, efetivar um trabalho de 

reconhecimento das potencialidades de todos os PE na prática educativa, necessidade de 

processos formativos sobre cultura cigana e aproximação entre escola e família.  

Ante ao exposto, a prática pedagógica numa dimensão mais ampla se refere às 

relações pedagógicas construídas na escola, gestão, coordenação, princípios epistemológicos 

de conhecimento/educação/avaliação/sujeito, das relações interpessoais. E assim diz respeito à 

comunidade escolar e à prática social. Não há como desarticular educação de suas 

implicações sociais, históricas culturais e políticas. O PPP propõe uma educação 

emancipatória atrelada à Pedagogia Histórico Crítica, que pressupõe diálogo e 

reconhecimento dos coletivos diversos para transformação social. Tais desafios postos passam 

pelo comprometimento pedagógico e político dos PE, ao enxergar que as lacunas e desafios 

apontam para alguns caminhos de mudança, um dos quais passa pela reconstrução e constante 
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avaliação do projeto da escola para as crianças e jovens ciganos, negros, com deficiência, do 

campo/roça.  

As oficinas formativas como experiência inovadora e pioneira, articulando formação 

docente e cultura(s) cigana (s), apontaram para um outro indicador que responde e se refere a 

nossa problemática e ao nosso objetivo, pois o produto sinalizado como Projeto didático-

pedagógico - Uma caravana de mão dupla: entrelaces formativos entre Escola Municipal 

Agnaldo Marcelino Gomes e comunidade cigana da etnia Calon, pretende dar continuidade 

aos processos formativos, agora agregando a comunidade cigana numa relação de 

dialogicidade e escuta sensível para ressignificação das ações educativas com reconhecimento 

da alteridade e da representatividade cigana e de outros coletivos diversos na escola. 

Configura-se também como possibilidade para amenizar a construção do medo e potencializar 

o empoderamento dos profissionais de educação e da comunidade cigana para que as crianças 

e jovens ciganas venham, se identifiquem, e tenham motivos para permanecer na escola e 

transitar para outros espaços escolares, uma vez que, com o apoio institucional 

SEMEC/Jacobina e no processo da continuidade do projeto, este poderá ser ampliado para a 

rede municipal.  

Como desconstruir o medo arraigado na memória e ações da comunidade cigana para 

sobrevivência do grupo e ao mesmo tempo proporcionar o empoderamento dos Povos 

Ciganos no combate ao preconceito na luta por direitos básicos e fundamentais para além dos 

muros da escola? Como equacionar os conflitos demarcados entre a educação familiar cigana 

e educação escolar? Sequências didáticas sobre os coletivos diversos garantem a 

representatividade dos mesmos no espaço escolar? Quais impactos os processos formativos 

sobre diversidade/cultura cigana sem comprometimento pedagógico e político podem gerar?  

Não há respostas prontas, mas a percepção da realidade empírica numa relação de 

dialogicidade entre pesquisadores e colaboradores indicam que todo um processo de mudança 

precisa começar pelo estreitamento dos laços entre escola e comunidade cigana. O trabalho 

para acesso e permanência dos ciganos na educação escolar perpassa por um longo processo: 

a) articulação entre escola e comunidade (profissionais de educação e pais/lideranças ciganas 

mais abertas – depois outras) com representatividade de outros coletivos para repensar e dar 

vida às experiências vividas pelo alunos; b) numa etapa de transição “serão os professores que 

em definitivo mudarão o mundo da escola, entendendo-a” (STENHOUSE, 1985, p.4) não na 

perspectiva de serem os únicos responsáveis pela transformação que se almeja, mas atuando 

como mediadores em propor articulações com seus pares e com outras instituições e 

segmentos que corroborem para a construção de uma escola para seus múltiplos sujeitos, PE, 
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Universidade, Secretaria de Educação, Comunidade Cigana e Não Cigana, alunos ciganos e 

não-ciganos; c) quiçá, concretizem as transformações a médio e longo prazo, pois o grande 

desafio está no exercício cotidiano de tensionar, agir com a educação escolar e os povos 

ciganos para buscar nos questionarmos como lidar com uma aparente contradição entre o 

desejo e a necessidade vital de permanecer cigano e a busca crescente da escolarização. 

Ante o exposto, os estudos ciganos e o estudo da problemática cigana na educação não 

são simplesmente variações daquilo que há décadas é feito no Brasil acerca da educação 

étnico-racial, envolvendo afrodescendentes e indígenas, pois existe uma particularidade nas 

relações étnico-raciais entre ciganos e gadjés. Destarte, a presente pesquisa pretende ser uma 

contribuição para demarcar um espaço de estudo, que nossos colegas portugueses têm 

realizado com sucesso nas últimas décadas.  

Os povos ciganos têm uma cultura fascinante, porque, ao longo de um milênio, 

conseguiram se manter abertos, agregando e trazendo elementos de outras culturas: russa, 

búlgara, romena, portuguesa, espanhola, brasileira, dentre outras, mas também distribuindo 

elementos culturais como grandes intermediários culturais que são, de forma que, no Brasil, 

não se pode pensar a vida da cultura cigana sem os não ciganos, porque há uma 

complementaridade econômica e social que nos ajuda a confirmar que os ciganos têm 

participação significativa na sociedade brasileira em curso.   
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – DCH IV – JACOBINA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE -PPED 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE - MPED 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome do Participante: _______________________________________________________ 

Documento de Identidade nº:  ___________________________           Sexo: F (   ) M (  ) 

Data de Nascimento:  / /  

Endereço: __________________________________________Complemento:__________ 

Bairro:                                 ___________ Cidade:   __                      CEP:     

Telefone: (    )      /(    )    ___  

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:  

2. PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: LAUDICÉIA DA CRUZ SANTOS  

2. CARGO/FUNÇÃO: ALUNA DO MESTRADO EM EDUCAÇÃO E 

DIVERSIDADE, DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E 

DIVERSIDADE – PPED DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

 

III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A 

PESQUISA: 

O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa: ETNICIDADE E 

EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO DOCENTE SOBRE OS POVOS CIGANOS NA ESCOLA 

MUNICIPAL AGNALDO MARCELINO GOMES de responsabilidade da pesquisadora 

Laudicéia da Cruz Santos, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação e 

Diversidade (PPED) da Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Ciências 

Humanas – CAMPUS IV. 

 

OBJETIVOS: 

GERAL: Compreender como a formação/ação dos professores e demais profissionais da 

Escola Agnaldo Marcelino Gomes, em cultura e tradições ciganas, podem contribuir para 

oportunizar o empoderamento de crianças e jovens ciganos em igualdade de condições com 
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os não ciganos e para fazer emergir uma proposta de intervenção mais efetiva às suas ações 

pedagógicas.  

 

ESPECÍFICOS: 

• Identificar como a compreensão das características culturais dos ciganos podem 

contribuir para o desenvolvimento de práticas educativas com qualidade para o 

empoderamento das crianças e jovens ciganos dentro da escola formal; 

• Analisar até que ponto a educação formal é considerada significativa para comunidade 

cigana como forma de possibilitar empoderamento da mesma na luta contra 

discriminações e preconceitos;  

• Discutir a história e trajetória dos povos ciganos, suas especificidades e os processos 

de luta para aquisição de direitos enquanto cidadãos, como ferramentas indispensáveis 

para a organização do processo de formação docente; 

• Promover processo de formação/ação colaborativa para professores e demais 

funcionários da Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes sobre cultura e, em 

especial, sobre a cultura cigana, buscando possibilitar a inclusão dos ciganos na escola 

formal; 

• Construir colaborativamente a partir da formação/ação um processo de intervenção, 

produto, que possa contemplar a cultura cigana na Escola Municipal Agnaldo 

Marcelino Gomes. 

 

ESPAÇO: Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes, Jacobina-Bahia. 

SUJEITOS: Professores e demais funcionários da Escola Municipal Agnaldo Marcelino 

Gomes. 

FASES DA PESQUISA: 

PESQUISA EXPLORATÓRIA   

1ª etapa: Análise documental 

2ª etapa: Descrição e caracterização da escola, com seus respectivos sujeitos. 

3ª etapa: Proposta de formação/ação com os profissionais de educação da escola. Após 

apresentação e discussão da proposta com os participantes da pesquisa, temos a intenção em 

realizar um processo formativo dividido em três fases: 

e) Conceito de cultura (pautado em aporte teórico) 

f) A (s) cultura cigana (s), com suas especificidades. Destacando que ela é uma entre 

tantas outras, no entanto, nosso foco será a cultura dos Povos Romani.  
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g) Discutir com os senhores professores e demais profissionais da escola, 

participantes/colaboradores da pesquisa, como membros desse grupo de formação acreditam 

que podemos fazer coletivamente para chamar as crianças e jovens ciganos da comunidade 

(etnia Calon) para a escola, não apenas que venham, mas que gostem e fiquem? A partir do 

que os (as) senhores (as) disserem, do diálogo estabelecido e da possível viabilidade da 

proposta construiremos o processo de intervenção: produto. É importante ressaltar que a 

terceira etapa será discutida em conjunto com os participantes/colaboradores da pesquisa para 

definir o melhor formato e organização da formação. 

 

ESPECIFICAÇÃO DOS RISCOS, PREJUÍZOS, DESCONFORTO, LESÕES QUE PODEM 

SER PROVOCADOS PELA PESQUISA: 

 

A pesquisa prevê possíveis riscos aos seus participantes, uma vez que os sujeitos exporão, através das 

entrevistas semiestruturadas,  informações sobre seu processo de formação, bem como do trabalho 

pedagógico da escola em relação a inserção da cultura cigana nas práticas educativas da educação 

formal na Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes, o que pode provocar  constrangimento e 

situações vexatórias na publicização (divulgação) das entrevistas, mesmo diante da confidencialidade 

dos seus nomes, já que vocês fazem parte da mesma instituição, portanto se conhecem, compartilham 

entre si seus cotidianos, narram entre si suas vidas, suas percepções, dentre outros processos. E mesmo 

considerando que não há confidencialidade total em torno das suas narrativas, vamos manter o sigilo 

de suas identidades, substituindo os seus nomes por fictícios quando da elaboração dos resultados e 

publicação, conforme orientação da Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NA 

PESQUISA: 

 

 A Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes, com seus profissionais de educação, poderá 

se tornar referência para Jacobina e região no que se refere a um de processo de formação em 

exercício de professores e demais profissionais da referida unidade escolar para o trabalho 

com a diversidade, em específico com a cultura dos povos ciganos; 

 Valorização dos saberes da docência e da experiência dos professores e demais funcionários 

da Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes nas ações planejadas e construídas de forma 

colaborativa. 

 Deixar um legado para a escola, ou seja, um produto, o qual nascerá durante o processo de 

formação/ação pelos participantes da pesquisa com a mediação dos pesquisadores.  
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 Oportunizar empoderamento de crianças e jovens ciganos em igualdade de condições com os 

não ciganos. 

 Buscar reconhecimento legal da formação/ação pedagógica, pela unidade proponente, ou seja, 

pela Universidade do Estado da Bahia. 

 

ESCLARECIMENTO SOBRE PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 

  

 Caso o(a) Senhor (a) aceite, serão adotados como procedimentos para construção dos 

dados a observação participante, o diário de campo e as entrevistas semiestruturadas, 

utilizados pela mestranda Laudicéia da Cruz Santos, do Programa de Pós-Graduação 

em Educação e Diversidade (PPED).  

 Sua participação é voluntária e não haverá nenhum gasto ou remuneração resultante 

dela.  

 Garantimos que sua identidade será tratada com sigilo e, portanto, o(a) Sr (a) não será 

identificado(a).  

 Caso queira o (a) senhor (a) poderá, a qualquer momento, desistir de participar e 

retirar sua autorização. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a 

pesquisadora ou com a instituição.  

 Quaisquer dúvidas que o (a) senhor (a) apresentar serão esclarecidas pela pesquisadora 

e, caso o (a) senhor (a) queira, poderá entrar em contato também com o Comitê de 

ética da Universidade do Estado da Bahia.  

 O (a) senhor (a) receberá uma cópia deste termo no qual consta o contato dos 

pesquisadores, que poderão tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, 

agora ou a qualquer momento.  

 

IV. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 

EM CASO DE DÚVIDAS 

  

PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: Laudicéia da Cruz Santos.  

Endereço: Rua João Teixeira, 278. Bairro do Peru. Telefone: (74) 99116-6618. 

E-mail: laudibotafogo@hotmail.com 
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Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-

BA. CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2445 e-mail: cepuneb@uneb.br 

 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO A 1º 

SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521 - Brasília-DF. 

 

V. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pela pesquisadora LAUDICÉIA DA CRUZ 

SANTOS sobre os objetivos benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa 

ETNICIDADE E EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO DOCENTE SOBRE OS POVOS CIGANOS NA 

ESCOLA MUNICIPAL AGNALDO MARCELINO GOMES,  e ter entendido o que me foi 

explicado,  concordo em participar sob livre e espontânea vontade, como voluntário consinto  que os 

resultados obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos científicos desde que a 

minha identificação não seja realizada e assinarei este documento em duas vias sendo uma destinada 

ao pesquisador e outra a via que a mim será entregue. 

 

Jacobina, ______ de _________________ de _________. 

 

_____________________________________ 

          Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

________________________________                                       ______________________________ 

Assinatura do pesquisador discente                                    Assinatura do professor responsável       

         (orientando)                                                                         (orientador) 

 

 

 

 

 

 

mailto:cepuneb@uneb.br
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APÊNDICE B- Roteiro de entrevista semiestruturada com membros da Comunidade Cigana 

da Etnia Calon de Jacobina-Ba 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – DCH IV – JACOBINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE – PPED 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE - MPED 

 

 

ROTEIRO ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM MEMBROS DA 

COMUNIDADE CIGANA DA ETNIA CALON DE JACOBINA-BA 

 

1ª ETAPA – ANÁLISE DOCUMENTAL  

 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 

 

 Eu sou Laudicéia da Cruz Santos, aluna do Mestrado em Educação e Diversidade da 

Universidade do Estado da Bahia, UNEB.  E como já havia combinado e agendado com o (a) 

Sr (a), anteriormente, estou aqui para conversar a respeito da cultura cigana, da escola que seu 

(s) filho (s) frequenta, das atividades que a escola realiza sobre cultura, da participação de seu 

(sua) filho (a) nas atividades desenvolvidas na Escola Agnaldo Marcelino Gomes, etc., porque 

suas informações irão colaborar bastante para o projeto de pesquisa que estou desenvolvendo, 

nessa escola, cujo título é ETNICIDADE E EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO DOCENTE 

SOBRE OS POVOS CIGANOS NA ESCOLA MUNICIPAL AGNALDO MARCELINO 

GOMES. 

 Informo também que manterei o compromisso de preservar sua privacidade e sua 

identidade. Ao fim dessa entrevista, voltarei em outro momento, que iremos agendar, com a 

entrevista transcrita para o (a) Sr (a) verificar se autoriza todas as informações anteriormente 

dadas. Todas as informações construídas/coletadas nessas entrevistas só serão com a sua 

autorização. Agora, gostaria de pedir autorização a(o) Sr (a) para gravar essa nossa conversa 

(entrevista). 
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I – IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

NOME:_____________________________________________________________________

IDADE: _________SEXO: _____RAÇA/ETNIA:_________RELIGIÃO:______________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: ________________________________________________ 

PROFISSÃO: _____________________________________________________________ 

ESCOLARIDADE: _________________________________________________________ 

E-MAIL/TELEFONE: _______________________________________________________ 

 

II – INFORMAÇÕES SOBRE OS FILHOS, ESTUDANTES NA ESCOLA AGNALDO 

MARCELINO GOMES. 

QUANTIDADE DE FILHOS NA ESCOLA: (   ) 1     (   ) 2    (   ) 3 (     ) Acima de 3. 

IDADE: _________SEXO: _____RAÇA/ETNIA: _________RELIGIÃO: ______________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: ________________________________________________ 

SÉRIE/ANO: ___________________ TURNO: __________________________________ 

PROFESSOR (A) DO (A) FILHO (A): _________________________________________ 

 

NOME:_____________________________________________________________________ 

IDADE: _________SEXO: _____RAÇA/ETNIA: _________RELIGIÃO: ______________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: _________________________________________________ 

SÉRIE/ANO: ___________________ TURNO: ___________________________________ 

PROFESSOR (A) DO (A) FILHO (A): __________________________________________ 

 

NOME:_____________________________________________________________________ 

IDADE: _________SEXO: _____RAÇA/ETNIA: _________RELIGIÃO: _______________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: __________________________________________________ 

SÉRIE/ANO: ___________________ TURNO: ____________________________________ 

PROFESSOR (A) DO (A) FILHO (A): ___________________________________________ 

 

III- ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

1- O que o (a)Sr (a) pensa que a escola significa para seu filho? 

2- Como é a vida do seu filho dentro da escola?   

3- Para o (a) senhor (a) o que mais lhe agrada ou desagrada na educação escolar de 

seu/sua filho (a) na escola Agnaldo Marcelino Gomes? 
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4- Qual o contato que o (a) Sr (a) tem com os profissionais de educação da escola 

(professores, coordenadores, gestores, pessoal de apoio e do administrativo)? Como ocorre 

esse contato? 

5- O que significa “ser cigano” para o(a) Sr (a)? Quem são os ciganos? 

6- Na sua opinião, a escola e seus profissionais têm se preocupado em conhecer a cultura 

cigana (etnia Calon), ou seja, os valores, tradições, a história para melhor trabalhar com os 

alunos ciganos e não ciganos? Por quê? 

7- Como o(a) Sr (a) ver a escola em relação a cultura cigana? É trabalhada, de que 

forma? 

8- Como o(a) Sr (a) percebe o tratamento dado ao seu filho na escola pelos profissionais 

que lá trabalham? Existe alguma diferença em relação às crianças que não são ciganas? 

9- Nas atividades passadas para casa, o(a) Sr (a) já percebeu alguma atividade sobre 

cultura e, principalmente, sobre cultura cigana? 

10- Quais eventos culturais, na escola, o(a) Sr (a) já participou? 

11-  Quando existem eventos na escola, o seu filho tem participado junto com os outros 

colegas? Como ocorre essa participação? 

12-  O que o senhor pensa de a Escola Agnaldo Marcelino Gomes ter um vice-diretor 

cigano? 

13- O(A) Sr (a) já presenciou ou já foi chamado (a) à escola para resolver algum problema 

envolvendo o seu filho (a)? O que aconteceu? Como o fato (s) foi resolvido? 

14-  O que representa e qual a importância da escola para o(a) Sr (a)? 

15-  Em algum momento, a escola pode representar algum perigo para a menina cigana? O 

que o (a) Sr (a) pensa sobre isso? 

 

IV - PARA FINALIZAR A ENTREVISTA 

 

Fazer um resumo das informações construídas/coletadas e obtenção da confirmação do que 

foi recolhido; informar e negociar com o entrevistado os passos seguintes (leitura da 

transcrição para autorizar a entrevista, verificando possíveis informações a serem retiradas ou 

a manutenção do que foi dito), possibilidade de outras entrevistas para confirmação de dados; 

agradecimentos e cumprimentos ao entrevistado. 
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APÊNDICE C - Roteiro de entrevista semiestruturada para professores e demais profissionais 

de educação da Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – DCH IV – JACOBINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE – PPED 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE - MPED 

 

 

ROTEIRO ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA PROFESSORES E DEMAIS 

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AGNALDO 

MARCELINO GOMES 

 

INFORMAÇÕES PRELIMINARES: 

 

 Eu sou Laudicéia da Cruz Santos, aluna do Mestrado em Educação e Diversidade da 

Universidade do Estado da Bahia, UNEB.  E como já havia combinado e agendado com o (a) 

Sr (a), anteriormente, estou aqui para conversar a respeito da sua trajetória na educação, sua 

formação inicial e continuada sobre diversidade e cultura cigana, bem como as percepções 

sobre o trabalho pedagógico desenvolvido pela escola sobre a temática e as reflexões sobre a 

inserção da cultura cigana nas suas práticas pedagógicas, dentre outras, porque suas 

informações irão colaborar bastante para o projeto de pesquisa que estou desenvolvendo, 

nessa escola, cujo título é ETNICIDADE E EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO DOCENTE 

SOBRE OS POVOS CIGANOS NA ESCOLA MUNICIPAL AGNALDO MARCELINO 

GOMES. 

 Informo também que manterei o compromisso de preservar sua privacidade e sua 

identidade. Ao fim dessa entrevista, voltarei em outro momento, que iremos agendar, com a 

entrevista transcrita para o (a) Sr (a) verificar se autoriza todas as informações anteriormente 

dadas. Todas as informações construídas/coletadas nessas entrevistas só serão divulgadas com 

a sua autorização. Agora, gostaria de pedir autorização ao Sr (a) para gravar essa nossa 

conversa (entrevista). 
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I – IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

NOME:_____________________________________________________________________

IDADE: _________SEXO: _____RAÇA/ETNIA:_________RELIGIÃO:________________ 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: __________________________________________________ 

CARGO/FUNÇÃO: __________________________________________________________ 

ESCOLARIDADE: ___________________________________________________________ 

VÍNCULO PROFISSIONAL: (    ) EFETIVO     (    ) CONTRATADO  

(    ) OUTRO: _______________________________________________________________ 

E-MAIL: _______________________________ TELEFONE: (    ) _____________________ 

 

III- ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

1- Como e por que o (a) Sr (a) ingressou na docência?  

2- Quando começa sua trajetória aqui na Escola Agnaldo Marcelino Gomes? Por que 

veio trabalhar aqui!? 

3- Como o (a) Sr (a) se relaciona, aqui na escola, com os demais profissionais de 

educação (professores, gestores, coordenadores, funcionários administrativos e de apoio)? 

4- Quais os principais desafios que o (a) Sr (a), enquanto educador(a), enxerga nesse 

espaço escolar?  

5- Como se deu ou tem se dado sua formação em relação à diversidade cultural? 

6- Em que sentido seus saberes da experiência têm colaborado para o trabalho educativo 

referente à diversidade na escola? 

7- Como se dá o processo de inclusão da diversidade cultural na escola? 

8- Quais documentos a escola tem sobre a inclusão de outras culturas, dentro do sistema 

escolar? Há documentos que contemplem a cultura cigana?  

9- Em caso afirmativo, para a pergunta 8, como a escola tem trabalhado em relação a 

estes documentos? 

10- Quais as primeiras memórias que o (a) Sr (a) tem do contato com os povos ciganos? 

11-  Quais visões sobre os povos ciganos o (a) Sr (a) tem, que se referem à sua infância ou 

idade escolar na educação básica? 

12- O (a) Sr (a) trouxe para o seu cotidiano enquanto educador algumas influências de tais 

memórias? Como tem percebido isso? 

13-  A Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes está localizada em um bairro onde a 

Comunidade Cigana da Etnia Calon está sedentarizada desde fins de 1980. Essa proximidade 
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geográfica, a seu ver, aumenta a responsabilidade da escola com a comunidade cigana? O que 

pensa a respeito? 

14-  Como se dá o processo de inclusão de outras culturas dentro da escola? 

15-  Em suas ações educativas ou práticas pedagógicas, como tem se dado a relação com a 

diversidade cultural dentro da sala de aula e nos demais espaços educativos na escola?   

16- Como é trabalhado na escola a interação das crianças e jovens ciganos com os outros 

alunos não ciganos? 

17-  Como tem sido feito o trabalho de seleção de conteúdos, existe alguma diferenciação 

no seu trabalho para alunos ciganos em função dos mesmos terem características diferentes? 

16-  O que o(a) senhor(a) pensa a respeito da Escola Agnaldo Marcelino Gomes ter um 

vice-diretor cigano? 

17- Quais os eventos culturais que a escola desenvolve? E, especificamente, sobre a 

diversidade cultural? Como o (a) senhor (a) participa? 

18- Em se tratando, especificamente da cultura cigana, o que o(a) Sr (a) pensa que poderia 

contribuir para um trabalho mais efetivo sobre os povos ciganos na escola? Por quê? 

 

IV - PARA FINALIZAR A ENTREVISTA 

 

Fazer um resumo das informações construídas/coletadas e obtenção da confirmação do que 

foi recolhido; informar e negociar com o entrevistado os passos seguintes (leitura da 

transcrição para autorizar a entrevista, verificando possíveis informações a serem retiradas ou 

a manutenção do que foi dito), possibilidade de outras entrevistas para confirmação de dados; 

agradecimentos e cumprimentos ao entrevistado. 
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APÊNDICE D – Estrutura das Oficinas Formativas 

 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA  

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – DCH IV – JACOBINA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE -PPED 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE - MPED 

 

OFICINAS FORMATIVAS PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA 

MUNICIPAL AGNALDO MARCELINO GOMES – JACOBINA/BAHIA 

MESTRANDA: LAUDICÉIA DA CRUZ SANTOS 

ORIENTADOR: PROF. DR. JERÔNIMO JORGE CAVALCANTE SILVA 

 

1º ENCONTRO 

TEMA - Apresentação e discussão do projeto Etnicidade e Educação: Formação Docente 

sobre os Povos Ciganos na Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes 

Objetivo: Discutir a proposta de pesquisa, com escuta sensível dos colaboradores, para 

percepção dos interessados em participar do projeto, bem como para as contribuições, 

organização e ajustes para a logística e planejamento das oficinas. 

Etapas:  

 Contextualização da pesquisa pela emergência posta pela contemporaneidade onde a 

diversidade interroga a formação docente. Invisibilidade das crianças e jovens ciganos 

nos espaços escolares formais. Meu envolvimento com o tema, bem como a 

importância da pesquisa para aproximar Educação Básica e Universidade. 

 Apresentação da minha formação, atuação profissional e do meu encontro com os 

povos ciganos, com minha trajetória em relação ao interesse em estudar e propor 

trabalhos para redução dos falsos estereótipos na Educação Básica e os motivos em 

articular um trabalho com Profissionais de Educação (PE) e ciganos (formação e 

cultura cigana).  

 Escuta dos possíveis colaboradores sobre “O que já ouviram falar ou sabem sobre os 

ciganos? ” 

 Exibição do vídeo: Sou cigano, sou brasileiro, não sou trapaceiro, aproveitando as 

falas dos profissionais e analisando o ser cigano a partir da ótica das crianças ciganas 
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Rom e Calon, que não se enxergam no discurso oficial de dicionários, nos quais os 

termos pejorativos são fortes. Em resposta, a campanha no vídeo promove um novo 

olhar sobre os povos ciganos, menos estereotipado e a partir do olhar dos ciganos e 

não dos gadjés. 

 Breve histórico sobre os povos ciganos e discussão do percurso metodológico da 

proposta da pesquisa. 

 Apresentação do modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e 

de outras amostras de documentação central exigidas pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP), para demonstrar nosso zelo pela ética, responsabilidade e sigilo das 

informações e do anonimato dos colaboradores, bem como esclarecimentos dos riscos, 

benefícios, dos critérios de inclusão e exclusão. Em quem os colaboradores teriam 

livre arbítrio para participação na pesquisa. 

 Escuta dos PE sobre a proposta, sugestões, possíveis críticas. Bem como para 

percepção de quais PE demonstraram sensibilidade em reconhecer a relevância da 

proposta para escola, para a comunidade cigana e para seu desenvolvimento 

profissional, e assim o indicativo dos interessados em participar desse processo 

investigativo e formativo. 

 

1º EIXO:  CULTURA E IDENTIDADE 

Subtemas: Etnocentrismo, identidades culturais e diferenças. 

Objetivos:  

 Compreender as concepções dos profissionais de educação sobre cultura e identidade, 

a partir dos seus saberes da experiência; 

 Discutir os conceitos de cultura como unidades dinâmicas e relacionais, dentro da 

complexidade histórica; 

 Analisar as diferentes percepções das identidades culturais, enfatizando –as como 

unidades construídas no contato com a diferença;  

 Compreender as identidades ciganas como movimentos mais articulados ao grupo 

(diferentes grupos étnicos ou subgrupos) do que aos indivíduos;  

Etapas: 

 Exibição e discussão do vídeo: Diversidade e formação docente: "Ser diferente é 

normal";  

 Texto: O que é cultura (resenha/síntese produzida por Laudicéia Santos), do autor José 

Luiz dos Santos; 
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 Discussão e apreciação dos slides articulados com os saberes da experiência dos 

colaboradores, sobre Cultura e Identidade; 

 Análise das músicas Triste partida (Patativa do Assaré) e Força e estranha (Caetano 

Veloso) para trabalhar com os conceitos de Etnocentrismo, cultura, identidade e 

diferença; 

 O Que nos dizem os autores Zigmunt Bauman, Stuart Hall, Teixeira (2009) e Pereira 

(2009) sobre “Identidade”?  

 

 

2º EIXO: DIVERSIDADE:  

Subtemas: Relações étnico-raciais (negro, indígena e cigano), alunos do campo/roça e 

pessoas com deficiência. 

Objetivos:  

 Refletir a respeito das múltiplas diversidades no contexto escolar, com ênfase nos 

coletivos negros, indígenas, ciganos e pessoas com deficiência, para novos olhares 

sobre as diferenças no chão da escola; 

 Discutir o racismo institucionalizado e suas implicações no contexto escolar; 

 Exercer a alteridade através do teste de acessibilidade e sensorial com as experiências 

realizadas com os colaboradores em relação as pessoas com deficiência. 

1ª Etapa:  

 “Boneca Branca e boneca preta” para fomentar discussão a respeito do racismo;  

 Caixa de Pandora: para desconstrução das piadas racistas; 

  Deficiência na era da inclusão: Teste sensorial e teste de acessibilidade – para 

trabalhar o conceito de alteridade; texto “terminologia sobre deficiência na era da 

inclusão” (KAZUMA, Romeu); 

 Retomada do vídeo: Sou cigano, sou brasileiro, não sou trapaceiro – para reflexão 

inicial sobre o racismo institucionalizado ratificado nos dicionários e como as crianças 

ciganas de etnias distintas se posicionam frente a esse discurso estereotipado e 

preconceituoso;  

 No que se refere aos indígenas e campo/roça, foram disponibilizados materiais de 

suporte para os colaboradores da pesquisa, como complemento para leitura e 

apropriação em casa. 

 

2ª Etapa: 
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 No início da oficina, no entanto, houve um processo de relaxamento com foco no 

trabalho em grupo, com a mediação de um profissional do teatro, porque ao 

acompanhar o cotidiano escolar, percebemos certa competição entre as modalidades 

ofertadas pela escola; 

 Exibição de slides com as atividades que a Escola Municipal Agnaldo Marcelino 

Gomes já desenvolve sobre a diversidade, para valorizar das experiências já 

desenvolvidas no chão da escola e , especialmente, para trazer à tona as falas dos PE, 

na fase anterior da pesquisa, que afirmaram a necessidade de tentar romper com um 

trabalho voltado para datas comemorativas/ marcos celebratórios; 

 Representações/apresentações culturais atreladas à cultura e à diversidade locais: 

cigana, afro-brasileira e indígena:  Comunidade cigana Calon, Quilombo-Erê e 

Indígenas Kiriri: breve histórico da trajetória de luta dos grupos e demarcação de a 

apresentação e contextualização de alguma atividade ou prática cultural específica ao 

grupo;  

 Café Cultural: com comidas típicas dos ciganos Calon – porque é a centralidade do 

projeto: contextualizar os alimentos à fase do nomadismo dos ciganos Calon. 

 

3º EIXO: CULTURA (S) DOS POVOS CIGANOS E SUAS ESPECIFICIDADES 

Subtemas:  

 Conhecer para desconstruir: história, trajetória, valores culturais e especificidades dos 

Povos Romani (Ciganos)  

 Marcos legais sobre os povos ciganos para a educação 

 Criança cigana e escola - educação familiar cigana e educação escolar 

 Diferenças do gênero feminino e masculino: ciganos no espaço escolar 

 Roda de conversa com a comunidade cigana 

 

Objetivos:  

 Conhecer a história, trajetórias e estratégias de sobrevivência dos povos ciganos para 

desconstruir as falsas estereotipias, bem como enxergá-los como sujeitos dentro de um 

contexto;  

 Refletir a respeito das práticas culturais dos povos ciganos e suas especificidades, em 

especial dos Calon de Jacobina, bem como analisar as possibilidades para inserção nas 

práticas educativas na escola; 
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 Discutir as concepções e distinções entre a educação escolar e educação familiar 

cigana, bem como as especificidades da criança cigana na escola e os marcos legais 

que garantem os direitos aos povos ciganos na educação escolar; 

 Dialogar com profissionais de educação, comunidade cigana e pesquisadores a partir 

dos achados empíricos da análise documental, da observação do contexto escolar e das 

oficinas formativas, para colaborativa definir o produto a ser deixado para escola;  

 Reconhecer que os povos ciganos podem ter representatividade no contexto escolar. 

 

1ª Etapa: 

Discussão e estudo sobre as versões sobre a origem; etnicidade dos grupos; migrações, 

perseguições; história e trajetória dos povos ciganos, suas especificidades e estratégias para 

sobrevivência a ambientes hostis; 

Diálogo com a comunidade cigana, articulada com as fontes de pesquisadores, sobre o 

degredo ou processos migratórios das diversas etnias para o Brasil, bem como para da 

chegada dos Calon à Jacobina-BA. 

2ª Etapa:  

Texto: A escolarização das crianças. In: A criança cigana e escola, de Lourenço et. al 

(2007/2008). 

Ciganos em seu contexto espaço-temporal: participação no processo de desbravamento dos 

sertões (tropeiros), traficantes de escravos e aquisição de prestígio social (Romantismo). 

Personalidades ciganas internacionais, nacionais e locais (entre a omissão e a exaltação da 

identidade cigana). 

Marcos legais sobre os povos ciganos para educação; criança cigana e escola; educação 

familiar cigana e educação escolar; diferenças gênero feminino e masculino no espaço escolar  

 

3ª Etapa:  

Roda de conversa com os PE, comunidade cigana e pesquisadores para discussão e reflexão, a 

partir dos achados da empiria e dos posicionamentos e contribuições dos envolvidos, 

considerando as oficinas formativas para definição do produto a ser deixado para a EMAMG. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: Data show, caixa de som, papel ofício, textos, vídeos, 

músicas, caderno, classificadores, canetas, lápis, CD-ROM (disponibilização de material 

sobre as discussões), indumentária cigana, esculturas ciganas, caixa de papelão, etc.  
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DEPOIMENTOS:  

 

Reconstruir a visão que eu tinha relacionada a esse povo e sua cultura foi o mais importante. 

Pois a minha infância foi recheada de informações deturpadas onde eles eram vistos como 

ladrões, trapaceiros, que tiravam proveito em toda situação. O primeiro convívio que tive 

com povo cigano foi na minha vida profissional onde pude receber alunos ciganos e perceber 

que são crianças com as demais e com o passar dos anos ter vice-diretor cigano quebrou 

todo o “tabu” que ainda tivesse. Pude vê-los como pessoas que possui direito e deveres e que 

merece todo nosso respeito. (PE_9, 2017) 

 

Este processo de formação pode sim contribuir significativamente para a nossa teoria e 

prática pedagógica, significa a possibilidade de institucionalizar frente a instituição escolar 

toda uma estruturação de pensamento cognitivo mediante a grade curricular de ensino e 

aprendizagem eficaz, é a aprendizagem eficaz do que eles, a clientela, já sabem, além do que 

precisam garantirem e quanto  nossa prática, nós temos uma visibilidade convergente e 

eficaz para nossas execuções pedagógicas cotidianamente. (PE_3, 2017) 

 

A escola é o ambiente mais adequado para se fazer inclusão, é onde nós aprendemos a nos 

expressar e a ser democráticos, e o respeito às diferenças deve ser vinculado à educação 

social e cultural pois a beleza da vida está na diversidade seja de cores, sabores e também de 

culturas se fossemos todos iguais o mundo não teria graça, “respeitar, aceitar e 

conviver.(PE_12, 2017) 

 

Acredito que a partir do apoio do gestor público e secretaria municipal de educação e 

cultura, surgira uma oportunidade para os profissionais de educação da Escola Agnaldo por 

em prática uma proposta de intervenção voltada para diversidade cultural e em especial ao 

grupo cigano Calon de Jacobina. Se a escola Agnaldo se comprometer em continuar com 

esse processo formativo, eu enquanto mediador da cultura cigana e não cigana, posso 

contribuir diretamente com esse projeto pioneiro em nossa cidade, garantindo assim uma 

interação maior entre a cultura e a escola. (EC_3, 2017) 

 

A formação relacionada a diversidade e com foco na cultura cigana veio para que toda a 

equipe da escola Agnaldo possa refletir acerca do seu compromisso na formação do cidadão 

como um todo, tornando-o capaz de atuar na sociedade. Eu enquanto educadora dessa 
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instituição tive a oportunidade de repensar minha postura dando um a nova roupagem ao 

planejamento, muitos mitos foram quebradas e novas práticas serão inseridas em meu dia a 

dia, depois das discussões durante as oficinas. (PE_1, 2017) 

 

Com as oficinas e as conversas com o grupo aprendi características da cultura cigana que 

desconhecia, tais como suas crenças, costumes, conceitos. Uma coisa bem marcante que 

percebi dos ciganos foi o vínculo familiar. O laço familiar é muito forte ao ponto de ser difícil 

principalmente para as mulheres quebrar algumas tradições familiares centenárias. Os 

conhecimentos construídos acerca da cultura cigana abriram um outro olhar    pois muitas 

vezes infelizmente nos interessamos apenas com que já conhecemos e não ampliamos nossos 

olhares para o diferente. A desconstrução vem através do conhecimento pois fomos ensinados 

que ciganos são ladrões, enganadores. Eu em Salvador fugia das ciganas que ficavam no 

elevador Lacerda para ler as mãos. Conhecer mais nos faz derrubar preconceitos 

preconcebidos e que acabamos como nossos pais multiplicando. (PE_2, 2017) 

 

AVALIAÇÃO: Ocorreu de forma processual, cujos registros foram elencados na ficha de 

avaliação, conforme modelo abaixo.  

 

Prezado colaborador, 

 

Durante nossas conversas e experiências nesse processo de aprendizado mútuo a respeito da 

cultura, diversidade e em especial das culturas dos Povos Romani (Ciganos), o que vocês têm 

a compartilhar a respeito do que CONSTRUÍRAM (novas aprendizagens, novos conceitos), 

também do que DESCONSTRUÍRAM (repensaram - questões pejorativas/negativas)? E 

como vocês acreditam que este processo de formação/ação pode contribuir como profissionais 

de educação da Escola Agnaldo Marcelino Gomes, no que tange ao respeito, valorização e 

inclusão das crianças e jovens diferentes, como os CIGANOS, nas ações educativas nesta 

escola? 

TEMAS DISCUTIDOS: Cultura e identidade. Diversidade Cultural. 

Povos Romani (ciganos) – conhecer para desconstruir: história, trajetória, valores 

culturais e especificidades dos povos romani. Origem, denominações exógenas (dada pelo 

não cigano) e endógena (dada pelos próprios ciganos), grupos étnicos e subgrupos. Estratégias 

de sobrevivência, perseguições na Europa, Chegada ao Brasil, Bahia, Jacobina (Ciganos 
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Calon), Marcos legais (leis) – conquistas, roda de conversa (comunidade cigana, 

pesquisadores e colaboradores da pesquisa). 

CONSTRUÇÃO 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

DESCONSTRUÇÃO________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

E como vocês acreditam que este processo de formação/ação pode contribuir como 

profissionais de educação da Escola Agnaldo Marcelino Gomes, no que tange ao 

respeito, valorização e inclusão das crianças e jovens diferentes, como os CIGANOS, nas 

ações educativas nesta escola? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Modelo de protocolo de observação 

 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – DCH IV – JACOBINA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE -PPED 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE – MPED 

 

PROJETO DE PESQUISA 

 

ETNICIDADE E EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO DOCENTE SOBRE OS POVOS 

CIGANOS NA ESCOLA MUNICIPAL AGNALDO MARCELINO GOMES 

 

Mestranda: Laudicéia da Cruz Santos 

Orientador: Jerônimo Jorge Cavalcante Silva 

 

PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

Dia da observação: 

Local da observação: 

Duração da observação: 

Características da amostra: 

 

 

Anotações descritivas Anotações reflexivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Modelo proposto por Moreira e Caleffe, 2008. 
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APÊNDICE F - Apresentação e discussão da proposta de pesquisa com a Comunidade Cigana 

da Etnia Calon 
 

Foto 1 – Diálogo com a Comunidade Cigana da Etnia Calon sobre a proposta da pesquisa 

 
Fonte: A autora, 2016. 

 

Foto 2 – Exibição de vídeos como parte do documentário “Ciganos no Nordeste” – parte I. 

 
Fonte: A autora, 2016. 
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Foto 3 - Exibição de vídeos como parte do documentário “Ciganos no Nordeste” –parte  II. 

 
Fonte: A autora, 2016. 

 

Foto 4 –Registro da pesquisadora com ciganas Calon de Jacobina-BA. 

 
Fonte: A autora, 2016. 
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APÊNDICE G - Apresentação e discussão da proposta de pesquisa com profissionais de 

educação da EMAMG 

 

      Foto 5 – Proposta da pesquisa apresentada e discutida na Atividade Complementar – parte I 

 
     Fonte: A autora, 2016. 

 

Foto 6- Proposta da pesquisa apresentada e discutida na Atividade Complementar – parte II 

 
Fonte: A autora, 2016. 
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Foto 7 - Proposta da pesquisa apresentada e discutida na Atividade Complementar – parte III 

 
Fonte: A autora, 2016. 
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APÊNDICE H - Oficinas Formativas com profissionais de educação (Agentes/Técnicos) 

 

Foto 8 – Cartaz de divulgação das oficinas formativas para profissionais de educação (agentes/técnicos) 

 
Fonte: A autora, 2016. 

     

    Foto 9 - Profissionais de educação em contato com algumas curiosidades sobre os Povos Ciganos 

 
   Fonte: A autora, 2016. 
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Foto 10- Roda de conversa dos PE (agentes/técnicos) e gestão com lideranças ciganas na EMAMG – parte I 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

Foto 11 - Roda de conversa dos PE (agentes/técnicos) e gestão com lideranças ciganas na EMAMG – parte II 

 
Fonte: A autora, 2017. 
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Foto 12 – Registro da pesquisadora com alguns PE e Ciganos ao término da roda de conversa 

 
Fonte: A autora, 2017. 
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APÊNDICE I - Observação participante na reunião da Comunidade Cigana: escuta sensível 

sobre as representações acerca da educação escolar. 

 

Foto 13 – Mulheres ciganas e crianças durante reunião para discutir as representações sobre educação escolar 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

Foto 14 – Liderança política iniciando a reunião com a comunidade cigana 

 
Fonte: A autora, 2017.  
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APÊNDICE J - Oficinas Formativas com PE (Professores, Gestores e Coordenadores) 

 

Foto 15- Cartaz de divulgação para a oficina formativa – Café Cultural sobre Cultura e identidade 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 
Foto 16 – Registro com os profissionais de educação e comunidade cigana na oficina formativa Café Cultural 

sobre Cultura e identidade 

 
Fonte: A autora, 2017. 
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Foto 17 - Café Cultural: Culinária Típica do Ciganos Calon –Jacobina-Bahia 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

Foto 18 – Mediação da oficina “Cultura e identidade” 

 
Fonte: A autora, 2017. 
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Foto 19 – Mediação de colaborador durante a oficina Cultura e identidade 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

Foto 20- Participação de liderança cigana feminina na oficina Cultura e identidade 

 
Fonte: A autora, 2017. 
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     Foto 21 –Representantes do Quilombo Erê de Jacobina_BA na oficina “Cultura e identidade” 

 
     Fonte: A autora, 2017. 

 

 

Foto 22 – Representantes do Quilombo Erê- Jacobina-BA em apresentação artística 

 
Fonte: A autora, 2017. 
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Foto 23 –Cartaz de divulgação da Oficina Formativa sobre Povos Ciganos 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

Foto 24- Dinâmica de grupo na oficina sobre Povos Ciganos 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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Foto 25 –Mediação de representante cigano sobre educação escolar e educação familiar cigana 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

Foto 26 – Colaboradora ratificando a importância de processos formativos para ciganos 

 
Fonte: A autora, 2017. 
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        Foto 27 – Materiais para estudo e discussão 

 

       Fonte: A autora, 2017. 

 

Foto 28 – Dinâmica sobre relações interpessoais com PE da EMAMG. 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

 



231 
 

 

Foto 29- Cartaz de divulgação da roda de conversa para definição do legado a ser deixado para EMAMG. 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

Foto 30 – Pesquisadores e PE da EMAG na roda de conversa para definição do legado/produto. 

 
Fonte: A autora, 2017. 
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Foto 31 – Roda de conversa com PE, ciganos e pesquisadores na definição do produto/legado. 

 
 Fonte: A autora, 2017. 

 

Foto 32 – Apresentação e discussão dos achados empíricos para auxílio na definição do produto. 

 
Fonte: A autora, 2017. 
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        Foto 33 – Cigana Calon abordando a importância da escola e o desejo das mulheres voltarem a estudar. 

 
      Fonte: A autora, 2017. 

 

     Foto 34 – Liderança cigana abordando trajetória dos ciganos Calon de Jacobina-BA 

 
   Fonte: A autora, 2017. 
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Foto 35 -Comissão: gestores, professores, pesquisadores em reunião com o secretário de educação para apoio 

institucional da SEMEC/Jacobina ao produto -  Projeto didático-pedagógico “Uma caravana de mão dupla” 

 
   Fonte: A autora, 2017. 

 

Foto 36 -Relato da pesquisa na cerimônia na Câmara Municipal sobre o Dia do Cigano – Jacobina -BA 

 
 Fonte: A autora, 2017. 
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APÊNDICE K – Termo de compromisso do pesquisador 

 

 

 



236 
 

 

APÊNDICE L– Termo de confidencialidade 
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APÊNDICE M – Declaração de concordância com o desenvolvimento do projeto de pesquisa
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APÊNDICE N – Termo de autorização da Instituição Proponente 
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APÊNDICE O – Termo de autorização da Instituição Coparticipante  
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ANEXOS 
 

ANEXO A – PPP da Escola Agnaldo Marcelino Gomes (Fonte usada Análise Documental) 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 
Aspectos que são tidos como comuns no mundo atual, como o pluralismo político, a 

multiculturalidade, a intolerância nas relações inter e intrapessoais, as diferenças de classe e 

de oportunidades, o combate a toda forma de exclusão e a necessidade de inclusão social, são 

dominantes, o que exige maior autonomia, novas formas de participação social e um novo 

tipo de formação educacional. 

 

Um dos desafios a ser enfrentado pela escola contemporânea diz respeito às mudanças 

proporcionadas na sociedade pelos últimos avanços tecnológicos, as quais tornaram 

instantânea a comunicação no planeta e globalizaram a economia em um grande mercado, 

onde o diferencial das nações depende da educação e a capacidade de iniciativa de suas 

populações. 

 

Por isso, a educação preconizada no Projeto Político Pedagógico de nossa escola, 

fundamenta-se no princípio de ofertar um modelo de educação que de conta de contribuir para 

a formação de cidadãos conscientes do seu papel na sociedade, através da construção, 

disseminação do conhecimento e (re) leitura de mundo, num processo contínuo de 

aprendizado e envolvendo professores, alunos, funcionários e toda a comunidade. 

 

Portanto, sentimos a necessidade de empreender uma proposta de trabalho coletivo, a qual 

possa ofertar subsídios para vencer as barreiras e entraves que inviabilizam a construção de 

uma escola pública que eduque de fato para o exercício pleno da cidadania e seja instrumento 

real de transformação social. Espaço em que se aprenda a aprender, a conviver e a ser com e 

para os outros. 

 

A escola Agnaldo Marcelino Gomes apresenta o presente plano de trabalho para ser 

desenvolvido em 2014 até 2016 e baseia-se na política educacional vigente, preconizada pelo 

Ministério de Educação. 
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JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto-Político-Pedagógico de toda escola deve ser inicialmente entendido como um 

processo de mudança e de antecipação do futuro, que estabelece princípios, diretrizes e 

propostas de ação para melhor organizar, sistematizar, significar e re-significar as atividades 

desenvolvidas pela escola como um todo.  

Muitos problemas sociais, com os quais convivemos são objetos de estudos na sociedade atual 

e a escola, como instituição formadora, não têm como desvincular-se dessas questões. 

Assim, reafirmamos a importância e finalidades do Projeto Político Pedagógico, o qual se 

constitui como a alma da escola, simbolizando a vida e o trabalho de todas as pessoas que 

fazem a educação no dia-a-dia (direção, equipe pedagógica, professores, alunos, pais, 

funcionários da escola e a comunidade em que ela esta inserida). É uma conquista da escola e 

garantida na lei 9.394/96 e através dele estaremos implementando ações que contribuam para 

uma relação sólida entre educandos educadores.  

O Projeto-Político-Pedagógico aqui proposto está fundamentado numa metodologia 

participativa, de uma responsabilidade assumida coletivamente e embasado nos pressupostos 

teóricos da pedagogia histórico crítica, na qual se enfatiza os seguintes aspectos: a 

aprendizagem significativa, onde todo conhecimento deve ser questionado; o interesse pelas 

múltiplas dimensões do saber, a importância da aprendizagem para a vida e sua possível 

aplicabilidade para a solução dos problemas sociais. Como orienta o Regimento Escolar da 

Secretaria de Educação de Jacobina, Capítulo II, artigo 112  

 

O Projeto Político Pedagógico da Escola- PPP, é o documento de referência da 

proposta educacional, enquanto intencionalidade, a ser elaborado pelo Colegiado 
Escolar, e que dará suporte às atividades fins, bem como às atividades técnicas, 

administrativas e operacionais- as atividades-meio. 

 

 Assim, a visão a ser trabalhada em nossa escola em relação ao conhecimento e a de que este 

deve responder aos desafios presentes na sociedade contemporânea, fazendo com que o aluno 

possa integrar o que foi aprendido na construção de uma nova realidade social, retornando a 

prática cotidiana com novas propostas de ação e mudanças, estabelecendo a relação prática-

teoria-prática, oferecendo aos alunos um ensino de qualidade. 
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A nossa proposta tem também como referência básica, pautar-se por princípios da ética 

democrática: justiça, respeito mútuo, solidariedade e responsabilidade social atuando como 

profissionais e como cidadão. 

Por fim, entendemos que a visão defendida pela nossa instituição em torno da formação de 

nossos alunos, seja do desenvolvimento de um trabalho que tenha a missão de formar 

indivíduos conscientes, mais participativos socialmente, críticos, transformadores de novas 

realidades, construindo um mundo mais justo e igualitário. 

A unidade escolar está situada num bairro que cresceu significativamente no aspecto 

populacional nos últimos anos, porém apresenta-se ainda, muito carente em opções de lazer, 

esporte e cultura. Considerando que a educação é uma atividade necessária ao funcionamento 

da sociedade, cabe a escola, possibilitar aos sujeitos os conhecimentos que envolve todas as 

experiências contempladas nesse processo, considerando tudo como significativo, como os 

aspectos culturais, cognitivos, afetivos, sociais e históricos, os quais estão inseridos nas 

interações e relações entre os diferentes segmentos.  Tais questões já estão amparadas pela lei 

Lei 9.394/90 - Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB). A escola é, portanto, o 

grande referencial em relação a esses aspectos para as famílias que residem na comunidade.  

Assegurar o direito a educação escolar em igualdade de condições de entrada e permanência 

pela oferta de ensino público e gratuito e de qualidade em todos os níveis de ensino, é um dos 

maiores desafios da educação atual e da nossa escola. 

 

 

CAPITULO I 

 

1- Identificação e Caracterização da escola 

1.1- Dados da Instituição de Ensino 

1.1.1- Nome da escola:  

Escola Agnaldo Marcelino Gomes 

1.1.2- Endereço: 

Avenida São Francisco de Assis, 348 –Catuaba, Jacobina-Bahia, CEP 44.7000.000. 

1.1.3- Cursos oferecidos: 

Educação Infantil, 81 alunos, Ensino Fundamental de 1º ao 5 º ano 311, EJA 20 alunos. 

1.1.4- Aspecto Legal:  

Lei de criação: 
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Decreto nº 114 de 20 de julho de 2012 com data de início de funcionamento a partir de 

2002.  

Autorização de funcionamento:  

Altera o nome da Escola Municipal Lourival Martins de Souza, no bairro da Catuaba desta 

cidade, que agora passa a denominar-se Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes, o 

prefeito do município de Jacobina-Ba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 

pela lei orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Jacobina, 

aprovou e sancionou a seguinte lei (nº 1.188 de 05 de Novembro de 2013). 

 

1.15-Aspectos sociais, culturais e geográficos 

O bairro onde a Escola Agnaldo Marcelino Gomes está situada é fica na periferia, distante do 

centro a 3 km e sua clientela é composta por pessoas de classe baixa e média.  Possui uma 

associação de bairro, uma igreja evangélica e alguns estabelecimentos comerciais tais como: 

padaria, mercadinhos, bares, vidraçaria, fábricas de café entre outros.  

O deslocamento para o centro da cidade se dá por meio de transporte coletivo, gastando 30 a 

35 minutos para realizar o percurso. 

 

 

1.1.6-IDEB (Índice de desenvolvimento da educação Básica) 

IDEB observado                                  IDEB projetado 

2011 2013 2015 2017 

4,0 4,5   

 

1.2-Breve histórico da escola  

 

A Escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes fica situada na Avenida  Francisco de Assis 

s/n  , bairro Catuaba, Jacobina – Bahia. Tem como ato de criação o Decreto n 114 de 20 de 

julho de 2012 com data de início de funcionamento a partir de 2002 e encontra-se sob a área 

de jurisdição da Secretaria Municipal de Educação de Jacobina-SEJA. 

Em 2012, tem seus estudos regulamentados sendo autorizada a funcionar ofertando os estudos 

com os cursos de Educação Infantil Etapa Pré-Escolar, Ensino Fundamental de 1ª a 4 ª série, 

Ensino Fundamental de 9 (nove anos) do 1 º ao 5 º ano, com a resolução nº 008/2012 de 

setembro de 2012.  
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Atualmente a escola funciona da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e EJA nos três 

turnos, sendo a maioria de sua clientela alunos da zona rural e urbana, são filhos de pequenos 

agricultores, comerciantes, outros com empregos no comércio. Recebemos também filhos de 

ciganos que residem no bairro o qual a escola está inserida. 

Quanto ao índice de aproveitamento no IDEB a escola obteve em 2013 a taxa de 4,5 e de 

aprovação 83.9%.   

Quanto aos aspectos materiais a escola dispõe de armários, estantes, carteiras, geladeira, 

micro-ondas, bebedouros, fogão industrial, aparelhos de som, caixa amplificada, frezer, 

computadores, aparelhos de DVD, televisores, entre outros. 

 

CAPÍTULO II 

 

VISÃO: 

Garantir que a escola seja um centro educacional e social, oferecendo aos alunos um ensino 

de qualidade.  

MISSÃO: 

Oportunizar a comunidade escolar maior envolvimento e formar indivíduos conscientes, mais 

participativos socialmente, críticos, transformadores de novas realidades, construindo um 

mundo mais justo e igualitário. 

VALORES: 

 

Ética 

Ser uma instituição de ensino educacional fundamentada em uma postura íntegra, justa, 

honesta, valorizando a verdade, o respeito e o diálogo 

Respeito e Justiça 

Agir sem discriminar as pessoas, tratando-as de forma personalizada, com imparcialidade e 

respeitando as diferenças individuais 

Solidariedade e Igualdade 

Atuar de forma organizada e planejada, valorizando o trabalho em equipe e a ajuda mútua. 

 

Responsabilidade Social 

 

Agir de maneira consciente e responsável com as questões sociais e ambientais, buscando um 

relacionamento sustentável com fornecedores e parceiros. 
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OBJETIVOS: 

Objetivo geral: 

A escola tem como objetivo buscar um ensino de qualidade, formar indivíduos conscientes, 

mais participativos socialmente, críticos, responsáveis com as questões ambientais e 

transformadores de novas realidades. 

 

Objetivos Específicos: 

 Utilizar uma metodologia de ensino de acordo com a concepção teórica adotada, que 

desenvolva as competências e habilidades de acordo com cada ciclo; 

 Viabilizar encaminhamentos junto aos educadores para solucionar problemas de 

crianças com baixo rendimento e portadores de necessidades educacionais especiais; 

 Criar estratégias e aproveitar momentos onde se desenvolva o trabalho em equipe, o 

respeito mútuo, a justiça, o diálogo, a responsabilidade social e a solidariedade em 

toda a comunidade escolar; 

 Criar oportunidades de interação e integração das famílias com a comunidade escolar; 

 Oferecer ensino de qualidade na Educação Infantil e no Ensino Fundamental de 09 

anos do 1º ao 5º ano e no EJA; 

 Explorar o uso dos PCN, da Proposta Curricular da Rede e de outros suportes teóricos; 

 Oportunizar situações de ensino e aprendizagem que tornem os alunos e professores 

mais competentes, dinâmicos e realizados; 

 Esclarecer a toda comunidade escolar sobre as normas e procedimentos da escola; 

 Permitir o acesso dos alunos às novas tecnologias; 

 Garantir às crianças com necessidades educativas especiais, o direito de frequentar as 

classes regulares, de acordo com os artigos 17º e 18º da Lei de Bases do Sistema 

Educativo; 

 Buscar o comprometimento e participação dos pais/responsável na educação escolar; 
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METAS 

 

Estas metas têm fundamento nos Objetivos Gerais, Missão e Visão de futuro da Escola, PDE 

e Diagnóstico da escola, a Proposta Pedagógica tem como meta para o período de 2014 a 

2016 as seguintes: 

 

 Aumentar o índice de rendimento escolar de 83,9% para 90% no período letivo de 

2014 a 2016; 

 Reduzir o índice de distorção idade / série de 12.89% para 10% em 2014 e de 10% 

para 8% em 2016; 

 Aumentar de 73% para 90% o índice de aprovação, reduzir a evasão de 3% para 1% e 

reduzir a reprovação de 24% para 15%;  

 Diminuir a indisciplina; 

 Realizar no mínimo 02 encontros anuais do Conselho Escolar; 

 Realizar no mínimo 03 eventos anuais com a comunidade. 

 A escolar deverá no período de 2014 a 2016 realizar curso de formação continuada 

para professores e incentivar seus professores a participarem de cursos promovidos 

pela SEMEC. 

 Realizar no mínimo quatro reuniões do Conselho de classe; 

 Realizar mensalmente dois encontros pedagógico para o 4º ao 5º encontro dois 

encontros mensais para professor de 1º ao 3º ano; 

 Avaliar anualmente a instituição, professores e funcionários e a cada dois anos a 

avaliação será realizada por professores, pedagogos, diretor, alunos do 4º ano e 5º ano 

e conselho escolar nos aspectos: gestão administrativa, gestão pedagógica e aspectos 

curriculares. 

 Promover pelo menos uma reunião bimestral informativa e de sensibilização com os 

pais dos alunos; 

 Registrando através de fotos e documentos escritos, situações significativas, 

criando espaço para realização de ações permanentes na comunidade escolar. 

 Elaboração de documento que responsabilize pais ou responsáveis pela 

conservação do material e objetos pertencentes a escola. 

 Conscientizando pais e responsáveis sobre a necessidade da aquisição do 

material básico para o aluno; 
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 Avaliação diagnóstica processual que leve em consideração todo o tempo de 

permanência e atuação do/a aluno/a em sala de aula; 

 Gerenciamento dos recursos financeiros de maneira mais participativa, visando 

também, e primordialmente, as questões pedagógicas. 

 

 

CAPÍTULO III 

6- PRINCÍPIOS EDUCATIVOS 

Educar com Ética 

 

Ser uma instituição de ensino educacional fundamentada em uma postura íntegra, justa, 

honesta, valorizando a verdade, o respeito e o diálogo. 

 

Educar com respeito e justiça 

 

Agir sem discriminar as pessoas, tratando-as de forma personalizada, com imparcialidade e 

respeitando as diferenças individuais. 

 

Solidariedade e Igualdade 

 

A educação é um processo relacional, possuindo um caráter social que deve ser assumido nas 

práticas educativas. A solidariedade, mais do que um objetivo ético a ser atingido, é uma 

condição primordial para a realização do trabalho educativo, portanto devemos atuar de forma 

organizada e planejada, valorizando o trabalho em equipe e a ajuda mútua. 

 

Sustentabilidade 

 

Agir de maneira consciente e responsável com as questões sociais e ambientais, buscando um 

relacionamento sustentável com fornecedores e parceiros. 

 

Educar[se] na Diversidade 

 

A educação deve contemplar a originalidade e a criatividade das pessoas, valorizando a 

diversidade humana em todos os seus aspectos: físicos, psicológicos, culturais, etc. As 
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práticas educativas devem ser de forma coerente respeitando tanto as singularidades quanto 

 quanto às igualdades de cada um. 

 

 

CAPÍTULO IV 

7- FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS: 

 

EPISTEMOLÓGICA 

 

De Mundo: O mundo é o local onde ocorre as interações homem-homem e homem-meio 

social caracterizadas pelas diversas culturas e pelo conhecimento. Devido a rapidez do 

processo de assimilação das informações e pela globalização torna-se necessário proporcionar 

ao homem o alcance dos objetivos materiais, políticos, culturais e espirituais para que sejam 

superadas as injustiças, diferenças, distinções e divisões na tentativa de se formar o ser 

humano que se imagina. Isto será possível se a escola for um espaço que contribua para a 

efetiva mudança social. 

De Sociedade: Somos uma sociedade capitalista, competitiva baseada nas ações e resultados, 

por isso precisamos construir uma sociedade libertadora, crítica, reflexiva, igualitária, 

democrática e integradora, fruto das relações entre as pessoas, caracterizadas pela interação de 

diversas culturas em que cada cidadão constrói a sua existência e a do coletivo. 

De Homem: O homem na atualidade, é um ser competitivo e individualista, produto das 

relações impostas pelo modelo de sociedade em vigor. No entanto, a luta deve ser por um 

homem social, voltado para o seu bem próprio, mas acima de tudo, para o bem estar do grupo 

do qual faz parte. O homem, que modifica a si mesmo pela apropriação dos conhecimentos, 

modifica também a sociedade por meio do movimento dialético “do social para e do 

individual para o social”. Destaca-se sujeito da história. 

De Educação: O processo educacional deve contemplar um tipo de ensino e aprendizagem 

que ultrapasse a mera reprodução de saberes “cristalizado” e desemboque em um processo de 

produção e de apropriação de conhecimento, possibilitando, assim, que o cidadão torne-se 

crítico e que exerça a sua cidadania, refletindo sobre as questões sociais e buscando 

alternativas de superação da realidade.  

DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

METODOLOGIA: (DIDÁTICO PEDAGÓGICO) 
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Pretendemos ampliar os conhecimentos do aluno através da zona de desenvolvimento 

proximal, estimulando-o com o uso de consignas, intervenções e trabalhos em grupos, utilizar 

a pedagogia por projetos, já definindo projetos de empreendimento, de aprendizagem e 

atividades permanentes, escolhendo os conteúdos de acordo aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais e a Proposta Curricular da rede, buscando inserir o aluno no mercado de trabalho. 

Além disso, observar a diversidade das classes organizando o grupo de maneira funcional, 

selecionar recursos didáticos, eleger critérios específicos de avaliação, não apenas do 

educador mas principalmente da prática exercida em sala de aula, nas reuniões com a 

comunidade nas quais acontecerão palestras que formarão a melhor consciência crítica e a 

melhor postura com a família 

 

CAPÍTULO V 

8-  ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

  A Educação Básica, educação Infantil EJA 

 

CAPITULO VI 

1-ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

1.1-Constituição da Equipe Gestora e Pedagógica: 

 Adriana Carvalho Rosa Lima- Licenciatura plena em Pedagogia nas Séries iniciais 

(UNEB); vice-diretora 

 Aderino Dourado da Mota-Graduado em História e Pós graduado em Ensino de 

História e estudo da África e Afro-Brasileiro (IBPEX). Vice-Diretor 

 Erica Almeida dos Santos-Licenciatura em Pedagogia-Instituição UNOPAR-

Coordenadora 

1.2- Caracterização: 

A escola conta com: 411 alunos matriculados em 2014 e distribuídos em 17 turmas nos 

três turnos; 01 diretor com 40 horas 2 vice-diretores, 1coordenadora. Fazem parte do 

corpo docente 9 professores e 4 funcionários da educação. 

1.3- Demonstrativo de pessoal: 

NOME CARGO EFETIVO ESCOLARIDADE 

ANDERSON DA SILVA CARDOSO Agente de vigilância escolar Ensino Médio 

ARACI SANTOS DA SILVA Agente de serviço escolar 4 ª série 
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ARLENE JESUS DOS SANTOS  Agente de serviço escolar Ensino Médio 

BENEDITO SOARES DE SOUZA  Agente de vigilância Ensino Médio 

EDINETE DIAS FERREIRA Agente de alimentação escolar 4 ª série 

HOZANA ALENCAR AMORIM 

SANTOS  
Assistente Administrativo Ensino Médio 

JACIRA MOREIRA DA SILVA Agente de alimentação escolar Ensino Médio 

 

1.4.2-  Corpo docente:  

 Claudia Marta Caboronga - Licenciatura em Pedagogia (UNOPAR)/Pós graduação em 

psicopedagogia (UNOPAR) - Professora 

 Gardênia Ribeiro Rocha-Professora (Licenciatura Plena em Letras) (UNEB) 

  Rosilene Alves da Silva- Magistério/ graduação:  Licenciatura plena em História (em 

curso) - Professora 

 Charlene Oliveira Lopes- graduação em Pedagogia (UNOPAR)- Pós graduação em 

psicopedagogia (UNOPAR)- Professora 

 Lucia de Melo Gonçalves Lopes – (Licenciatura Plena em Letras) 

 Daniella Alves de Pinho- Licenciada em História (UNEB)- Pós graduação em 

Pedagogia social (IBPEX) 

 Sonia Maria de Jesus Carneiro Luz – Licenciatura plena em Pedagogia nas Séries 

iniciais (UNEB); 

 Maria Conceição Nunes Bnonviccini - Licenciatura plena em Pedagogia nas Séries 

iniciais (UNEB); 

 Adriana Moraes – Licenciatura em letras/ inglês e Literaturas (UNEB) / Pós graduação 

em psicopedagogia (UNOPAR); 

 Simone de Sena Barbosa Jordão – Licenciatura plena em pedagogia (UNOPAR)- pós 

graduação em gestão escolar e coordenação pedagógica. (IBPEX) 

 

CAPITULO VII 

Aspecto físicos: 

        A escola Agnaldo Marcelino Gomes possui:  

 08(oito) salas de aula sendo que 4 são adaptadas; 

 1 (uma) cantina conjugada com refeitório; 

 01(uma) sala para laboratório de Informática;  
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 01 sala da secretaria e sala de direção;  

 01 sala de professores /coordenação; 

 1 pátio coberto;  

 1 pátio externo; 

 2 banheiros de alunos (um masculino e um feminino) 

 1 depósito de merenda 

 1 área de serviço 

 

OBS: O espaço físico da escola sendo ampliado e passará por uma reforma para adequar a 

demanda, pois está funcionando com ambientes inadequados. 

 

CAPITULO VIII 

PROPOSTA CURRICULAR 

Composição Curricular 

 

A escola Municipal Agnaldo Marcelino Gomes tem por finalidade: atender o disposto nas 

Constituições Federal e Estadual, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, ministrar o Ensino Fundamental e Educação de Jovens 

e Adultos observadas em cada caso, a legislação e as normas especificamente aplicáveis. 

A instituição oferecerá aos seus alunos serviços educacionais com base nos princípios 

emanados das Constituições Federal e Estadual, da lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, do Estatuto da Criança e do Adolescente, da lei 11.769 que dispões sobre a 

obrigatoriedade do ensino da música na educação básica, da lei 10.639 que inclui no currículo 

oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-

Brasileira".da lei 11.645 que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” e Decreto nº 6.571, de 17 de 

setembro de 2008 que dispõe sobre o atendimento educacional especializado, que 

regulamenta o parágrafo único do art. 60 da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,  e 

acrescenta dispositivo ao decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007. 

 

Conteúdos Curriculares 

 

Os conteúdos curriculares, contidos nos planejamentos das disciplinas curriculares, são 

pautados nas Diretrizes Nacionais do Ensino Fundamental e na Matriz Curricular do 
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Município. Dessa forma, nosso currículo esta pautado por uma base nacional comum, 

englobando os conteúdos centrais para a formação do aluno, nas seguintes áreas do 

conhecimento: 

 

CAPÍTULO IX 

 

PLANO DE ATIVIDADES  

Rever este plano dentro das necessidades atuais rever as metas do PDE interativo 

 

CAPÍTULO X 

IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

Optamos por uma avaliação que seja processual e diagnóstica, procurando registrar as 

condições e características do processo de ensino e de aprendizagem, bem como o percurso 

dos atores envolvidos durante determinado período escolar.  

Avaliar é uma das tarefas mais delicadas no ensino, em especial na escola pública onde 

encontramos salas numerosas que dificultam o acompanhamento individualizado. Os erros 

são parte intrínseca do processo de aprendizagem. Não podemos considerar que a 

aprendizagem só aconteça quando os erros estão totalmente ausentes. Ao contrário, são os 

erros que norteiam as alterações de rumo e as constantes intervenções pedagógicas tornam o 

processo de aprendizagem efetiva. 

 Devemos ver a avaliação como um processo contínuo que deve estar presente em 

todas as atividades aplicadas na sala de aula. Afinal, estes são recursos utilizados para reforçar 

a aprendizagem ou proporcioná-las quando não são bem apresentados pelos alunos, servem de 

indicadores da falta de aprendizagem. Por isso devem ser repensados e reelaborados buscando 

atingir o objetivo do professor. 

 O sucesso das avaliações da aprendizagem é alcançado em curto prazo quando a 

metodologia do professor e da escola possibilita ao aluno a autoavaliação. Assim o professor 

não trabalha sozinho em prol da aprendizagem. 

 Às vezes parece complexo avaliar, mas, quando encaramos o processo como “um ato 

amoroso” (LUCKESI), resumimos tudo em um estágio que envolve carinho, determinação e 

responsabilidade. E ensinamos o aluno a buscar o conhecimento e não a “nota”, e os 

profissionais a autoavaliação. 
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Os momentos avaliados serão realizados em conjunto com os segmentos: administrativo, 

pedagógico, técnico. As reuniões periódicas dar-se-ão no final de cada unidade para analisar e 

apurar resultados de cunho administrativo e técnico-pedagógico. 

 As reuniões de atividades complementares com os docentes servirão para avaliar 

também a prática pedagógica no tocante às dificuldades encontradas em cada disciplina, 

turma, série e nível de ensino, dificuldades dos professores, data de capacitação profissional, 

resultados positivos e negativos das metodologias e estratégias utilizadas no processo de 

ensino, recursos pedagógicos disponíveis necessários e outros aspectos. 

 Serão utilizados instrumentos diversificados para avaliação: diagnósticos, registros, 

portfólios, relatórios, entre outros. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, Brasília: MEC / SEF, 1998. 3v. 

il. 

______. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Parecer nº 022/98, 

de 17 de dezembro de 1998. 

______. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069/90, de 13 de julho de 1990. São 

Paulo: CBIA SP, 1991. 

______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394/96, de 20 de 

dezembro de 1996. 

 

KRAMER, Sônia. A política do pré-escolar no Brasil: a arte do disfarce. São Paulo: 

Cortez, 1995. 

LIMA, Elvira Souza. A criança pequena e suas linguagens. São Paulo: Sobradinho 107, 

2001. 
 

F PORTAL EDUCAÇÃO - Cursos Online : Mais de 1000 cursos online com certificado  
http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/10318/qual-a-funcao-da-escola#ixzz36KqoeRqS 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/10318/qual-a-funcao-da-escola#ixzz36KqoeRqS


254 
 

 

ANEXO B – Projeto Ciganos: história, cultura e tradições (Fonte usada na Análise 

Documental) 

 

Escola de Ensino Fundamental  

Agnaldo Marcelino Gomes 
 

 

CIGANOS: história, cultura 

e tradições 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jacobina, maio de 2015. 
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INTRODUÇÃO 

 

 “Não construímos casas para habitar nelas, nem possuímos vinhas, nem campos de sementeiras, vivendo 

debaixo de tendas...” (Jeremias 35,9-10). 

 

 

Vivemos em um mundo onde as grandes referências de nossa vida têm sido deixadas de lado, 

referenciais como a família, a partilha, à indissolubilidade do matrimônio, a religiosidade e 

outros. Essa ausência dos valores e dos referenciais tem tornado a sociedade frágil e 

facilmente direcionada para caminhos que não nos leva para experiência de vida com 

dignidade. 

A cultura cigana vai mais além do conceito de um povo pobre, sem história, desonesto e 

imoral. Os ciganos é um celeiro que possui cultura e história própria. Essa condição já lhe 

credita a ser estudada de maneira singular, buscando suas raízes e toda a riqueza presente em 

suas manifestações. Por isso, as diferenças culturais devem ser estudadas de modo a dar 

visibilidade a povos que são muitas vezes pouco estudados nas academias e nas escolas. 

Os ciganos constituem um grupo ético que sempre pensa através estereótipos e generalizações 

criadas ao longo da convivência entre eles e a elite. 

Roupas coloridas, tendas alegres e olhares atentos ao destino alheio. A maneira como o povo 

cigano se relaciona com a história brasileira o coloca na condição de agente e vítima das 

impressões que governantes policiais e toda a sociedade criam sobre homens que tinham suas 

vidas alteradas pelo deslumbramento que causavam.  

Dos debates acadêmicos às conversas informais, os ciganos são retratados a partir de 

sentimentos que oscilam entre o fascínio que suas tradições exercem e os temores alimentados 

por estigmas e superstições atrelados ao seu estilo livre.  

Perseguidos ou incorporados à nossa hierarquia social, os ciganos são mais do que leitores do 

futuro, podendo ser considerados também escritores do nosso passado.  

Portanto, é necessário despirmo-nos dos preconceitos etnocêntricos, deixando de olhar a 

cultura cigana como uma cultura sem importância passando a olha-la como ser humano 

heterogêneo. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Percebe-se que dentre as variadas culturas da população brasileira destaca-se a cultura cigana, 

onde a mesma chama atenção da sociedade pelo seu modo de vida, seus costumes e tradições. 

O projeto “CIGANOS: História, Cultura e Tradições” pretende desmistificar a visão 

equivocada e o mito que as pessoas não-ciganas tem sobre esse grupo” exótico”, os ciganos. 

Portanto, esse trabalho ajudará os estudantes a refletirem sobre a identidade cultural, social, 

econômico e religioso do grupo cigano, bem como suas mudanças e evoluções, visando 

promover a inclusão étnica e social, tornando estes sujeitos parte da sociedade em que 

vivemos e reconhecendo seu papel na diversidade cultural brasileira. 

Entretanto, partindo desse pressuposto, é de grande importância observar a História, cultura e 

tradições desse povo, pois estão contidos na História de Jacobina. 

 

OBJETIVO 

Conhecer, resgatar e manter a cultura cigana no Brasil.  

CLIENTELA 

Alunos da Educação Infantil e Fundamental I; 

Professores; 

Coordenadores; 

Direção e demais funcionários da escola. 

COMPETÊNCIAS 

Desmitificar a ideia da cultura cigana na sala de aula; 

Identificar características importantes do grupo cigano para o desenvolvimento cultural de 

Jacobina; 

Investigar sobre o nomadismo e imigração dos ciganos em Jacobina e outras cidades; 

Desenvolver a conscientização a fim de superar o preconceito racial. 

HABILIDADES 
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Construir no ambiente escolar, uma nova concepção diante da visão negativa que se tem a 

respeito da cultura cigana; 

Perceber a importância dos elementos da cultura cigana nos aspectos sociais, econômicos e 

religiosos; 

Manifestar as ideias e opiniões a fim de interagir com o outro na construção do conhecimento; 

Apresentações de manifestações artísticas e culturais através da leitura, escrita, pesquisas, 

construção de cartazes e danças. 

 

CONTEÚDOS 

A cultura cigana (músicas, danças, alimentação, festas, etc.); 

Moradia cigana; 

Aspectos sócios culturais dos ciganos; 

Origem do povo cigano; 

A Bandeira Cigana; 

O Hino Cigano. 

 

METODOLOGIA 

 

2ª SEMANA DE MAIO: 

TRABALHO EM SALA DE AULA, CADA TURMA COM UM SUBTEMA, SENDO: 

EDUCAÇÃO INFANTIL: MÚSICAS 

1º e 2º  ALIMENTAÇÃO 

3º   VESTIMENTAS 

4º   DANÇAS E FESTAS /  

5º        CRENÇAS/VALORES/BANDEIRA CIGANA E HINO CIGANO 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação acontecerá de forma contínua durante o período de organização e realização das 

atividades, oralidade, compreensão do tema proposto e discussões sobre o conteúdo 

trabalhado. 

REFERÊNCIAS 

TEIXEIRA, Rodrigo Correia: História dos ciganos no Brasil. Texto nº 2, Recife 2000. 

CUNEGUNDES, Jubilino. Morro do Chapéu: um pouco da sua história, sua vida politio – 

administrativos, suas belezas e sua gente. Bahia: imprensa oficial. 1989. 

PERROT, Michele. Revista brasileira de história V. 9. Nº 18, São Paulo, 1989. 
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ANEXO C – Sequência Didática (Fonte usada na Análise Documental) 

 

Sequência Didática sobre Jacobina 

Educação Infantil 
 

 

 

 

                    

 

 

 

 TEMA: “Jacobina cidade do Ouro”, 

Eixo: Linguagem oral e escrita 

Período: 25 a 29 de julho 

Faixa Etária: 3, 4 e 5 anos 

 

JUSTIFICATIVA 

O aniversário de Jacobina é um evento histórico e social. Portanto, faz-se necessário, 

comemorarmos tão importante data por meio de ações pedagógicas que contemplem 

conhecimento sobre a história do município no qual os alunos estão inseridos. Para tal 

realização sugerimos atividades que ajudarão os alunos a conhecer melhor a cidade onde 

vivem. 

 

Objetivo Geral: Conhecer a história de Jacobina desde o significado do seu nome até o 

contexto atual. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Compreender como se deu o nome da cidade (origem), conhecendo a sua história; 

 Estimular a leitura imagética dos principais locais históricos de jacobina. 

  Interagir em situações de comunicação oral. 

 Avançar na hipótese de escrita relacionada a letra inicial do nome da cidade de jacobina. 

 Ampliar sua capacidade comunicativa 

  Interessar – se pela leitura e através da história de jacobina. 

 Desenvolver a habilidade artística através de desenhos sobre o tema. 

 Perceber e expressar sensações e sentimentos através da música. 
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 Despertar nas crianças o interesse pela cultura e o desejo de participar dela. 

 Conhecer a natureza da cidade 

METODOLOGIA 

Iniciar a rotina diária. 

1. Roda de Conversa: Vocês sabem o nome da cidade que vocês moram? 

- Sabem o que é comemorado no dia 28 de julho? 

- No dia 28 deste mês é comemorado o aniversário de jacobina? 

- Alguém sabe como surgiu Jacobina? 

 

A professora fará uma leitura curta sobre como surgiu jacobina, a origem do seu nome e 

quem eram seus habitantes. (Falar sobre os índios payayás).  

2. Apresentar os produtos que são produzidos em Jacobina. 

3. Apresentar a bandeira de Jacobina aos alunos, mostra que ao redor da bandeira tem o 

sisal e a mamona, explicando os significados das cores e dos símbolos da bandeira. 

4. Pintura da bandeira e construção de um porta-retratos da mesma. 

5. Lista de produtos da região de jacobina focando a letra inicial e a final, relacionando 

com a letra inicial do nome dos alunos. 

6. Atividade com textinho do jacaré focando a letra inicial do nome de jacobina. 

7. Música: Hino de Jacobina. 

 A professora trará a música do hino de jacobina para as crianças apreciarem. Em seguida fará 

uma roda de conversa com as crianças sobre qual o mesmo. 

8. Será entregue as crianças folha de sulfite, lápis de cor e giz de cera para que desenhem 

algum ponto histórico de jacobina. 

9. Assistir o vídeo “Xaxado” sobre jacobina 

10. Roda de conversa: A professora trará o vídeo “Xaxado” sobre Jacobina e colocará para 

as crianças apreciarem. Em seguida fará uma roda de conversa com as crianças sobre o 

que acharam do vídeo. Exploração oral do vídeo. 

 

CONTEÚDOS 

Surgimento da cidade; 

Origem do nome de Jacobina; 

Cultura, crenças  e religiosidades; 

Pontos turísticos (Igrejas, cachoeiras) 

Recursos naturais (fauna, flora, montanhas, etc.) 

 

AVALIAÇÃO: Ocorrerá durante o desenvolvimento das atividades quando a professora 

deverá observar a participação, interesse dificuldades e conquistas de cada aluno, e incentivá-

los onde tiverem mais dificuldades. 

 

REFERÊNCIAS 

Dendê na Mochila Jacobina episódio 018 

Livro de Doracy Araújo Lemos (Jacobina, sua História, sua Gente) 

Vídeo Xaxado 
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ANEXO D – História de Jacobina (Fonte usada na Análise Documental) 

 

 

 

História de Jacobina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS ÍNDIOS PAYAYÁS FORMAM OS PRIMEIROS HABITANTES DA CIDADE DE 

JACOBINA. DEPOIS FORMA APARECENDO BOIADEIROS QUE INSTALARAM 

SEUS “CURRAIS”, INICIANDO O CICLO DA PECUÁRIA. MAS. LOGO 

APARECEU UMA RIQUEZA MUITO MAIS INTERESSANTE, AS DESCOBERTAS 

DE RICAS MINAS DE PRATA, OURO, SALITRE, PEDRAS PRECIOSAS. COMO 

CONSEQÜÊNCIAS DESTA IMPORTANTE DESCOBERTA, AS TERRAS 

JACOBINENSES FORMAM INVADIDAS E DEVASTADAS POR UM GRANDE 

NÚMERO DE GARIMPEIROS ANSIOSOS PELAS RIQUEZAS MINERAIS. 

 

BELCHIOR DIAS MORÉIA “O MURIBECA”, FOI O PRIMEIRO A AFIRMAR QUE 

NAS TERRAS DESTA CIDADE HAVIA MUITAS RIQUEZAS A SER 

EXPLORADAS. E LOGO INICIARAM A EXPLORAÇÃO AURÍFERA. 

 

DESTA FORMA O POVOADO ACABOU TRANSFORMANDO-SE EM VILA, 

CONHECIDA COMO “VILA DE SANTO ANTÔNIO DE JACOBINA”. ESTE ERA O 

OBJETIVO DA METRÓPOLE, POIS NECESSITAVA DA CRIAÇÃO DA CASA DE 

FUNDIÇÃO DE JACOBINA, PARA CONTROLAR A MINERAÇÃO CLANDESTINA 

DE OURO, OU SEJA, GARANTIR A ARRECADAÇÃO DO QUINTO DO OURO. 

SOMENTE NO DIA 28 DE JULHO DE 1880, A VILA DÓI ELEVADA A CIDADE 

COM O NOME DE “AGRÍCOLA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE JACOBINA, 

ASSIM APÓS A SUA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA JACOBINA FOI GOVERNADA 

POR UM CONSELHO MUNICIPAL FORMADO POR CINCO MEMBROS”. 
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Lenda de Jacó e Bina 

 

 
 

 

...Era uma vez, numa terra muito, muito pertinho da gente, ou seja, 

aqui em Jacobina, vivia uma tribo de índios, conhecida como Tribo 
Payayá. 

Esta tribo não gostava muito de receber visitas. Apenas um casal de 

índios (Jacó e Bina) recebiam com a maior hospitalidade a todos que 
por ali passavam. Acolhiam seus visitantes em sua oca, ofereciam a 

sua rede e preparavam a melhor refeição, tentando agradar. E 

agradavam. 
Os visitantes já sabendo que o casal tratava bem a todos que passavam 

por aquelas terras, desviavam sua rota com o pretexto de dar uma 

passadinha na oca dos amigos indígenas, não esquecendo também de 
lhes agradar com presentinhos.  

Assim ficaram conhecidas essas trilhas como “ terras de Jacó e Bina”. 

Originando posteriormente o nome da cidade Jacobina. 
 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-GEYXgM0NBLY/T_cTVD3IyKI/AAAAAAAATDc/_cm-Nfhj6ng/s1600/brasil_014.jpg
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ANEXO E – Aprovação do projeto – Parecer Consubstanciado 
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