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“É preciso conhecer antes de julgar, somos muitos, somos 
de diferentes etnias. Nossa cultura e nossa tradição estão 
morrendo e precisamos de ajuda. Estamos em todos 
os Estados do território nacional e Distrito Federal. 
O mais difícil é que permanecemos entregues a nossa própria sorte”. 

Mio Vacite – Violinista e músico Cidadão Brasileiro ROM/Horaranô

Fonte: http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2016/novembro/10/
Sa---de-Povo-Ciganos.pdf

Casamento cigano – foto/arquivo da Associação 
para Preservação da Cultura Cigana/APRECI

Bandeira Cigana
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OS POVOS CIGANOS E 
O DIREITO À EDUCAÇÃO 
BÁSICA

OBJETIVO DA OFICINA:
 A oficina pretende refletir sobre a inserção, na 
rede estadual de ensino, dos estudantes que passam 
pelo Estado do Paraná, em situação de itinerância, e 
destacar a Resolução nº 3/2012 como amparo legal, 
que garante a essas populações o direito à educação 
com qualidade, liberdade de consciência, de crença e 
sem a imposição de qualquer forma de embaraço, preconceito e/ou 
qualquer forma de discriminação.

NOTA
São considerados crianças, adolescentes e jovens em situação de itinerância 

aquelas pertencentes a grupos sociais que vivem em tal condição por 
motivos culturais, políticos, econômicos, de saúde, tais como ciganos, 

indígenas, povos nômades, trabalhadores itinerantes, acampados, circenses, 
artistas e/ou trabalhadores de parques de diversão, de teatro mambembe, 

dentre outros - Res. nº 03/2012.

PROVIDÊNCIAS:
Leitura e análise dos textos, vídeos, imagens e atividades sugeridas para a oficina. 
Providenciar cartolinas, papel kraft, impressão de textos, papel sulfite, tarjetas, canetas 
coloridas, giz de cera. Organizar sala com internet e projetor multimídia.
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INTRODUÇÃO:
 Este roteiro pretende fazer com que a comunidade escolar do Paraná perceba os 
grupos ciganos: sedentários (com moradias fixas) ou itinerantes (que vivem em barracas 
ou acampamentos), presentes em pelo menos 49 municípios paranaenses e entenda como 
a legislação vigente garante, aos filhos e filhas dos ciganos, a matrícula, em qualquer época 
do ano letivo.  Garantia essa que, tanto o Ministério da Educação quanto os Sistemas de 
Ensino, devem assegurar para que a inclusão desse grupo seja, de fato, um componente 
real da educação brasileira. A garantia de escolarização para crianças, adolescentes, 
jovens, adultos e idosos ciganos nos munícipios paranaenses, bem como as condições da 
permanência destes, na escola, é responsabilidade socioeducativa que os órgãos públicos 
de ensino não podem abrir mão. 

Acampamento cigano: foto/arquivo da Associação para Preservação da Cultura Cigana/APRECI

MANHÃ:
ATIVIDADE 01

Mobilização
 A atividade tem por meta mobilizar os cursistas para trabalhar com o tema: Os 
Povos Ciganos e o Direito à Educação Básica. Para isso o docente deverá entregar uma das 
tiras abaixo para cada um dos cursistas. 
A partir da tira que receberam, discutirão, socializarão e levantarão hipóteses acerca do 
conteúdo a ser trabalhado na oficina. O docente poderá anotar o que for dito pelos cursistas 
para usar durante a oficina.
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TIRAS:

Meu sangue não conhece outro caminho.

Minhas fronteiras são riscos em mapas, que não existem.

Meu mundo é velho conhecido dos meus olhos.

Usaram a Terra em X na ida e nunca na volta.

Que ponto cardeal guia a agulha da minha bússola?

Nômades por natureza!

A cada pôr do sol promovem uma festa.

Suas peculiaridades consistem numa estranha expressão de fitar!

O maior castigo seria privá-lo de liberdade.

Não conseguiram escravizar-lhe a alma e o sonho...

Digam-me: Que guerra é essa?

A nossa história se confunde com o início de nossa colonização.

Na bagagem trouxeram seu bem mais precioso: sua cultura e forma de ser.

Sigo estrada a fora, sem destino, somente a caminhar!

A estrada nos ensina.

E na mão, as linhas da minha sina.

Errante, alegre, cantante, alma livre, como Deus criou.

Perseguindo o horizonte, sem parar!

Que coração nômade me impulsiona?
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Sou meu norte, sul, leste e oeste.

Deixando, em cada roteiro, berço e jazigo.

Não há quem mate por mim e não há quem viva por mim.

Livre para ir e vir nos seus pensamentos.

Outro grupo, cuja história também é marcada por diásporas, escravidão, 
genocídios.

A melhor maneira de perder o medo e respeitar o desconhecido é conhecê-lo.

Na estrada por onde piso se deixo rastro, não sei!

Há entre eles, mulheres que leem a sorte.

Não se estuda para ser cigano, não se aprende ser cigano, se nasce cigano.

Somos gente pobre, mas honestos.

Surpreendiam os nativos por tanta riqueza de cores ao vestir.

Os velhos são nossas bibliotecas.

Ostentando cicatrizes que o mundo impôs.

Quero saber que motivo e porque estamos afastados da sociedade.

A melhor forma de aniquilar um povo é negando-lhe suas manifestações 
culturais.

Quantas histórias milenares poderiam ser contadas.

Quantos momentos de magia e encantamento poderia a comunidade cigana, 
proporcionar.

Importante: Essas tiras foram retiradas do texto original do vídeo Tradições Ciganas.
Agradecimento especial a Claudio Iovanovitchi e Neiva Camargo (autores), por nos 

dar a conhecer, de maneira artística, criativa e sábia, um pouco da história e da 
cultura dos povos ciganos. 
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Peça “Os assim chamados Ciganos” – foto: arquivo DEDI

ATIVIDADE 02: 

Vídeo: Tradições Ciganas
 A Associação Paranaense de Preservação da Cultura Cigana e a Fundação Cultural 
de Curitiba apresentam, nesse vídeo, os costumes e hábitos, especialmente o gosto pela 
música e pelas danças do povo cigano.

https://goo.gl/LPS9cg
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Encaminhamento: 

• Preparar o grupo para assistir ao vídeo que aborda a história 
cigana no Brasil e no Paraná, “A história dos ciganos no 
Brasil e no mundo” que comenta alguns aspectos da tradição 
do povo cigano e analisa as dificuldades de inserção deste, 
na sociedade. 

• O vídeo conta a história dos ciganos de forma envolvente e 
convidativa. Apesar do tempo de duração é uma excelente 
maneira de começar a oficina e mobilizar o grupo para as 
discussões que serão feitas ao longo do dia. 

• Optamos pelo vídeo, em substituição aos textos, por entender 
que este traz a história cigana contada sob a ótica dos sujeitos 
de pertencimento, o que atribui veracidade e autenticidade 
à narrativa.

• Importante:
O docente deve dedicar tempo suficiente para as atividades 
01 e 02, que são base para a oficina.
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ATIVIDADE 03: PRESENÇA DOS CIGANOS NO MUNDO

Encaminhamento: 

Tem por objetivo chamar a atenção para o número de ciganos que reside 
no Brasil. Mostrar a figura abaixo e destacar que dentre estes ciganos 
estão muitas crianças em idade escolar que precisam ser inseridas nas 
escolas da rede pública de educação do Paraná. 
Relacionar os comentários e reflexões feitos a partir do esquema abaixo 
com o que foi discutido nas atividades 01 e 02.

IMPORTANTE: A intenção é que percebam que as formas de preconceito, discriminação e 

sofrimento, percebidos percebidas na analise das tiras, (atividade 01) e no vídeo (atividade 

02), que podem ser evitadas pela comunidade escolar, desde que esteja aberta para 

recepcionar os ciganos em idade escolar que moram ou passam pelo município.

Destacar que estes, muitas vezes são invisíveis para a sociedade, inclusive pela comunidade 

escolar, que deveria ser um espaço acolhedor e de direitos.
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TARDE:

Documentos ciganos – fotos arquivo DEDI

ATIVIDADE 04: AMPARO LEGAL 
A atividade pretende fazer com que os cursistas conheçam as leis que protegem os estudantes 
em situação de itinerância e de que maneira, enquanto professores, estão envolvidos no 
cumprimento destas.

Encaminhamento: 

Conhecer a legislação que garante aos ciganos o direito direito à educação 
básica e que os cursistas, enquanto educadores, podem fazer a diferença na 
maneira como recepciona/acolhe os ciganos que moram no município ou 
os que passam por ali, em situação de itinerância. 
Entender que a comunidade escolar deve se preparar para atender tais 
estudantes e que isso pode significar, além do cumprimento às leis e a 
garantia dos direitos, o acesso e a permanência desses sujeitos que, segundo 
o vídeo proposto para a atividade 02, tem nas trajetórias de vida, histórias 
carregadas de preconceitos, discriminação e exclusão.
Para ler e conhecer os textos das Leis, o docente poderá optar pela maneira 
que achar mais adequada ao grupo.
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Documento Orientador para os Sistemas de Ensino
Disponível em:  https://goo.gl/azNyB5

5.2 - Orientações Gerais 
As crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos ciganos e em situação de itinerância 
deverão ter garantido seus direitos à educação. Assim, é importante observar as orientações 
a seguir. 

5.2.1 Matrícula 
Os sistemas de ensino, por meio de seus estabelecimentos públicos ou privados de 
Educação Básica deverão assegurar a matrícula de estudante em situação de itinerância 
sem a imposição de qualquer forma de embaraço, preconceito e/ou discriminação, pois se 
trata de direito fundamental, mediante autodeclaração ou declaração do responsável. 
No caso de matrícula de jovens e adultos, poderá ser usada a autodeclararão e a instituição de 
educação que receber matrícula de estudante em situação de itinerância deverá comunicar 
o fato à Secretaria de Educação ou a seu órgão regional imediato.
Caso o estudante itinerante não disponha, no ato da matrícula, de certificado, memorial 
e/ou relatório da instituição de educação anterior, este deverá ser inserido no grupamento 
correspondente aos seus pares de idade, mediante diagnóstico de suas necessidades de 
aprendizagem, realizado pela instituição de ensino que o recebe.

Resolução Nº 3/2012. 
Disponível em: https://goo.gl/eFBQXJ

Resolve: Art. 1º As crianças, adolescentes e jovens em situação de itinerância deverão ter 
garantido o direito à matrícula em escola pública, gratuita, com qualidade social e que 
garanta a liberdade de consciência e de crença. 
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Art. 2º Visando à garantia dos direitos socioeducacionais de crianças, adolescentes e jovens 
em situação de itinerância os sistemas de ensino deverão adequar-se às particularidades 
desses estudantes. 

Art. 3º Os sistemas de ensino, por meio de seus estabelecimentos públicos ou privados de 
Educação Básica deverão assegurar a matrícula de estudante em situação de itinerância 
sem a imposição de qualquer forma de embaraço, preconceito e/ou qualquer forma de 
discriminação, pois se trata de direito fundamental, mediante autodeclaração ou declaração 
do responsável. 
§ 1º No caso de matrícula de jovens e adultos, poderá ser usada a autodeclaração. 
§ 2º A instituição de educação que receber matrícula de estudante em situação de itinerância 
deverá comunicar o fato à Secretaria de Educação ou a seu órgão regional imediato. 

Art. 4º Caso o estudante itinerante não disponha, no ato da matrícula, de certificado, 
memorial e/ou relatório da instituição de educação anterior, este deverá ser inserido no (*) 
Resolução CNE/CEB 3/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 17 de maio de 2012, Seção 
1, p. 14 grupamento correspondente aos seus pares de idade, mediante diagnóstico de suas 
necessidades de aprendizagem, realizado pela instituição de ensino que o recebe. 
§ 1º A instituição de educação deverá desenvolver estratégias pedagógicas adequadas às 
suas necessidades de aprendizagem. 
§ 2º A instituição de ensino deverá realizar avaliação diagnóstica do desenvolvimento e 
da aprendizagem desse estudante, mediante acompanhamento e supervisão adequados às 
suas necessidades de aprendizagem. 
§ 3º A instituição de educação deverá oferecer atividades complementares para assegurar 
as condições necessárias e suficientes para a aprendizagem dessas crianças, adolescentes e 
jovens. 

Art. 5º Os cursos destinados à formação inicial e continuada de professores deverão 
proporcionar aos docentes o conhecimento de estratégias pedagógicas, materiais didáticos 
e de apoio pedagógico, bem como procedimentos de avaliação que considerem a realidade 
cultural, social e profissional do estudante itinerante como parte do cumprimento do 
direito à educação. 

Art. 6º O poder público, no processo de expedição do alvará de funcionamento de 
empreendimentos de diversão itinerante, deverá exigir documentação comprobatória de 
matrícula das crianças, adolescentes e jovens cujos pais ou responsáveis trabalhem em tais 
empreendimentos. 
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Art. 7º Os Conselhos Tutelares existentes na região, deverão acompanhar a vida do 
estudante itinerante no que se refere ao respeito, proteção e promoção dos seus direitos 
sociais, sobretudo ao direito humano à educação. 

Art. 8º Os Conselhos da Criança e do Adolescente deverão acompanhar o percurso escolar 
do estudante itinerante, buscando garantir-lhe políticas de atendimento. 

Art. 9º O Ministério da Educação deverá criar programas, ações e orientações especiais 
destinados à escolarização de pessoas, sobretudo crianças, adolescentes e jovens que vivem 
em situação de itinerância. 
§ 1º Os programas e ações socioeducativas destinados a estudantes itinerantes deverão ser 
elaborados e implementados com a participação dos atores sociais diretamente interessados 
(responsáveis pelos estudantes, os próprios estudantes, dentre outros), visando o respeito 
às particularidades socioculturais, políticas e econômicas dos referidos atores sociais. 
§ 2º O atendimento socioeducacional ofertado pelas escolas e programas educacionais 
deverá garantir o respeito às particularidades culturais, regionais, religiosas, étnicas e 
raciais dos estudantes em situação de itinerância, bem como o tratamento pedagógico, 
ético e não discriminatório, na forma da lei. 

Art. 10 Os sistemas de ensino deverão orientar as escolas quanto à sua obrigação de garantir 
não só a matrícula, mas, também, a permanência e, quando for o caso, a conclusão dos 
estudos aos estudantes em situação de itinerância, bem como a elaboração e disponibilização 
do respectivo memorial. 

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

Art. 12 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
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ATIVIDADE 05: 

Tem por objetivo sistematizar e divulgar o aprendizado da oficina.
Os cursistas deverão escrever em cartolinas ou papel Kraft, textos ou frases que 
sistematizam o aprendizado dessas oito horas de estudo sobre os povos ciganos e ou o 
direito destes à educação Básica. 
O docente, juntamente com os cursistas farão a exposição desses cartazes no corredor da 
escola ou em lugar determinado pela direção.

OBS: Atentar para que os produções dos cursistas positivem a presença dos ciganos na 
escola.

 Colégio Estadual Gonçalves Júnior/NRE Irati - comunidade e estudantes ciganos - arquivo DEDI
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PARA SABER MAIS:

http://www.seppir.gov.br/comunidades-tradicionais/copy_of_povos-de-cultura-cigana 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pacto_nacional_em/historia_
ciganos_brasil2008.pdf

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pacto_nacional_em/
anticiganismo.pdf
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