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 Diante da necessidade de divulgar e conhecer 
a história das populações ciganas, o Departamento 
da Diversidade/Coordenação da Educação do Campo, 
Indígena e Cigana propõe a oficina: Uma Aproximação 
com os Povos Ciganos, quea presenta além de textos 
para fundamentação teórica, as ações desenvolvidas 
pela SEED e um panorama sobre os ciganos que têm 
residência fixa - os sedentários, seminômades (ver leitura 
complementar) ou que passam pelo Estado em situação 
de nomadismo.

 Esta oficina estará disponível para todas as escolas 
da rede pública estadual, podendo participar todos os 
professores,independente da disciplina, etapa ou modalidade 
de ensino, em que atua.

 Para fundamentar as atividades propostas nessa oficina sugerimos uma 
reportagem e dois textos teóricos, como leitura complementar, uma webconferencia 
com o cigano Cláudio Iovanovitchi, apresentação das ações desenvolvidas pela SEED, no 
sentido de dar visibilidade aos ciganos, localizar e atender crianças, jovens e adolescentes 
ciganos em idade escolar. Bem como 29 slides com gráficos e mapas temáticos e/ou 
representativos, que mostram alguns dados e possíveis rotas dos ciganos no Paraná.

INTRODUÇÃO

ATIVIDADE 1
Início dos Trabalhos

 Antes de começar a oficina, o docente distribui a seguinte questão:

O que você sabe sobre o povo cigano?

 O objetivo é levantar os conhecimentos que os participantes trazem sobre os 
ciganos, antes de entrar em contato com o conteúdo previsto para as oito horas de oficina. 
Peça que escrevam as repostas em folha sulfite e deixem em um local de destaque.
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ATIVIDADE 2
Distribuir o texto para que os cursistas leiam em grupos ou individualmente. Disponível 
em:

ATIVIDADE 3
Assistir à Webconferência: Equívocos e Verdades sobre os assim Chamados Ciganos. 
Disponível em: 

 Os participantes deverão ser organizados em círculo, onde o docente atuará como 
âncora, interrogando e provocando os participantes acerca das impressões e conclusões 
obtidas a partir da notícia e da webconferencia. 
 O docente poderá fazer os seguintes questionamentos: O que aprendeu sobre os 
ciganos? O que já sabia? De onde surgiu o termo cigano? Que tipo de problemas os ciganos 
têm enfrentado no Brasil? Quais estereótipos, referentes aos ciganos, são mencionados no 
texto? (ou outros que julgar pertinente).

Os Roma - Rom, Sinti, Calon - 
conhecidos como CIGANOS

https://goo.gl/IDJllp

Equívocos e Verdades sobre
Os assim chamados Ciganos

https://goo.gl/BXQ8sT
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1ª dinâmica
 Reflexão sobre as relações entre a sociedade cigana e a não cigana.
 Distribuir folhas com as seguintes palavras: IGNORÂNCIA (uma por grupo), 
MEDO(duas por grupo), PRECONCEITO(duas por grupo), DISCRIMINAÇÃO 
(duas por grupo), EXCLUSÃO (uma por grupo), GERA (duas por grupo) CULMINA 
EM (uma por grupo), e solicitar aos participantes que organizem-nas, de acordo com o 
que faz sentido para eles. 
 A ideia é chegar à seguinte organização:

 Se aparecerem configurações diferentes, o docente poderá solicitar ao/s grupo/s 
que apresentem suas conclusões e, se for o caso, apresentar a versão “oficial”. Em qualquer 
uma das hipóteses o docente deverá ter em mente o objetivo que é divulgar e conhecer 
a história das populações ciganas, especialmente as do Paraná.

ATIVIDADE 4
 Apresentação das ações desenvolvidas pela SEED para visibilizar os povos ciganos.
 Em 2013, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná/Departamento de 
Educação e Diversidade/DEDI, em parceria com a Associação de Preservação da Cultura 
Cigana/APRECI/PR e a Associação Internacional Maylê Sara Kali/ AMSK realizou, em 
Curitiba, o I Seminário Estadual de Educação Escolar Cigana. 
 Esse evento foi imprescindível para refletir sobre os desafios na implementação de 
políticas públicas educacionais para os povos ciganos e para a formação continuada das/
os profissionais da educação que participaram dos três dias de discussão.
 Em 2014, a SEED formaliza a Coordenação Escolar Indígena e Cigana/CEIC, 
sendo a primeira do Brasil, específica para atender a população cigana. A primeira ação da 

IGNORÂNCIA gera MEDO

MEDO gera PRECONCEITO

PRECONCEITO gera DISCRIMINAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO culmina em EXCLUSÃO.
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CEIC foi organizar, junto com os NREs, levantamento de dados sobre os povos ciganos 
no estado do Paraná. Esses dados auxiliaram no atendimento educacional às populações 
itinerantes, com destaque para os povos ciganos.
 Ainda em 2014, a SEED apoia e acompanha o projeto “Os assim chamados 
Ciganos”, cujo objetivo era divulgar e dar conhecimento à história, a arte e a cultura cigana 
através de eventos de formação continuada para profissionais da rede estadual e municipal 
de educação. A apresentação foi feita em 20 Núcleos Regionais de Educação, envolvendo 
200 professores em cada um deles.
 Diante da necessidade de incluir as populações em situação de itinerância, nas 
escolas, a CEIC auxilia os Núcleos Regionais de Educação e as Secretarias Municipais 
de Educação na recepção, acolhimento e promoção à aprendizagem dos ciganos, em 
atendimento às Diretrizes para o Atendimento de Educação Escolar para Populações em 
Situação de Itinerância - Resolução nº 3, de 16 de maio 2012.

2ª dinâmica
 Os gráficos abaixo são resultado de uma dinâmica realizada nas 13 etapas da 
Caravana: Os Assim Chamados Ciganos, realizadas em 2013.
 As respostas, dos 906 participantes, foram sistematizadas pela Coordenação de 
Educação Escola Indígena e Cigana, que obteve o resultado apresentado no abaixo.

 Da mesma forma, porém agora ao final da oficina, os participantes responderam a 
seguinte questão: De que forma o encontro contribuiu para aprofundar o seu conhecimento 
sobre o povo cigano? O objetivo era verificar se o levantamento feito antes do contato 
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SUGESTÃO
Caravana Cigana foi realizada pela Secretaria de Estado da Educação em parceria 
com a Associação de Preservação da Cultura Cigana. 
O levantamento e a sistematização dos dados e dos gráficos utilizados na 2ª Dinâmica 
foram feitos por Denize Carvalho e Kenneth dos Santos.

com as informações e leituras, previstas para as 8 horas de formação, causaram algum 
impacto sobre a opinião inicial dos participantes.

 O docente apresentará os gráficos e solicitará aos participantes que analisem e 
verifiquem os dados, relacionando-os às reflexões feitas anteriormente.

ATIVIDADE 5
 A proposta é apresentar dados sobre ciganos têm residência fixa - os sedentários, 
ou que passam pelo Estado em situação de itinerância.
 Para isso o docente poderá selecionar, dentre os 29 slides disponibilizados, aqueles 
que considerarem importante trabalhar com o grupo. Poderá optar por mostrar apenas os 
municípios da região, do NRE, do Estado... 
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ATIVIDADE 6
	 A	partir	da	análise	dos	mapas	e	dados,	o	grupo	deverá	criar	estratégias	para	verificar	
se há, em seu município, ciganos nômades ou sedentários que possam ser atendidos pela 
escola onde atuam. 

 Caso constatem que não há ciganos no município, poderiam pensar em como inserir 
nos seus Planos de Trabalho Docentes, conteúdos como a história e a cultura cigana, 
contribuindo dessa forma com a desconstrução de estereótipos sobre esses povos. 

2ª dinâmica - Antes e Depois
 Distribuir folhas para que os participantes estabeleçam paralelos entre o que sabiam 
e o que sabem agora:
 Exemplo: 
  Antes: os ciganos roubam roupa do varal.
  Agora: os nãos ciganos se aproveitam da presença dos ciganos para furtar e 
colocar a culpa neles.
  Antes: os ciganos são trambiqueiros.
  Depois: os ciganos são bons negociantes.
  Antes: as ciganas leem as mãos e enganam as pessoas.
  Agora: as ciganas precisam alimentar os filhos.
 Recolher as folhas e entregar e entregar ao NRE, que por sua vez encaminhará ao 
DEDI/SEED.

Leitura complementar
História dos Ciganos no Brasil. Disponível em:
http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/ciganos/a_pdf/rct_historiaciganosbrasil2008.pdf

A História Esquecida dos Ciganos no Brasil. Disponível em: 
http://periodicos.ufpb.br/index.php/srh/article/view/11192/6329

Moonen, Frans (1944) Anticiganismo: os Ciganos na Europa e no Brasil 3ª edição digital 
revista e atualizada Recife-2011 228 pp.



7
1º SEMESTRE - 2017

UMA APROXIMAÇÃO COM OS POVOS CIGANOS
OFICINA

Departamento da Diversidade - DEDI
Chefe do Departamento
Marise Ritzmann Loures

Coordenação da Educação do Campo, Indígena 
e Cigana

Equipe:
Ana Sueli Vandresen
Daniele Cristina Ferreira
Eliana de Fátima e Silva Vieira
Gisele Brunetti da Silva
Maria Daise Tasquetto Rech
Michelle Renata Borsatto
Soraia de Fátima Henrique Saleh
 

Fone: ( 41 ) 3340-1746/1781

PRODUÇÃO

Projeto Gráfico
e Diagramação:

Edna do Rocio Becker
Fernanda Serrer

Joise L. Nascimento

41 3277-7372


