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AULAS TEMÁTICAS SOBRE OS POVOS CIGANOS
GEOGRAFIA
Como os ciganos são conhecidos pelo mundo:
GITANOS: na Espanha
GYPSIES: na Inglaterra
BOÊMIOS: na Alemanha
ZÍNGAROS: na Itália
ROM: na Europa Oriental
GITANS: França
Como vivem e em que regiões:
As populações ciganas perfazem, hoje, cerca de 10 milhões de pessoas em todo o
mundo. Na Europa constituem a minoria étnica mais importante e numerosa com
cerca de 8 milhões de pessoas. Em Portugal estima-se que vivam cerca de 40 mil
portugueses de etnia cigana e ainda um número indeterminado de ciganos (Rom)
oriundos da Europa Central e de Leste.
Distribuição demográfica na Europa:
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Distribuição histórica dos povos ciganos na Europa:

Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciganos#cite_note-35

População dos povos ciganos no Brasil:
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Os dados demográficos em nosso país são controversos apesar de o governo
brasileiro difundir na mídia o número de 1 milhão.
Os estudos de Frans Moonen sobre a população cigana no Brasil revelam:
...Quase nada sabemos sobre os ciganos brasileiros na atualidade. As pesquisas até
agora realizadas no Brasil provam a existência de ciganos de pelo menos dois grupos
diferentes: os Calon que migraram para o país, voluntária- ou compulsoriamente, já a
partir do Século 16, e os Rom que, ao que tudo indica, migraram para o Brasil
somente a partir de meados do Século 19. Nenhuma publicação trata de ciganos Sinti,
mas que com certeza também devem ter migrado para o Brasil, junto com os colonos
alemães e italianos, a partir do final do Século 19. Segundo dados oficiais, de 1819 a
1959 migraram para o Brasil 5,3 milhões de europeus, dos quais 1,7 milhão
portugueses, 1,6 milhão italianos, 694 mil espanhois, 257 mil alemães e 125 mil
russos (Diégues Junior 1964: 26-8). No desembarque registrava-se apenas a
nacionalidade do imigrante, e não a sua identidade étnica. É mais do que provável que
no meio dos quase dois milhões de imigrantes italianos e alemães também tenham
vindo ciganos Sinti, principalmente durante e após a II Guerra Mundial....
... Alguns ciganos, há anos, afirmam que existem 600.000 ciganos no Brasil, mas sem
informar como conseguiram contar estes ciganos, nem informando nada sobre sua
distribuição geográfica, nem sobre quantos são Rom ou Calon. Outros já falam em um
milhão de brasileiros ciganos....

Mapeamento de Acampamento Cigano no Brasil:
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE disponibiliza os resultados da
Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC 2009) sobre os ciganos no
Brasil que compreendem dois quesitos: existência de acampamentos ciganos nos
municípios brasileiros e existência de programas ou ações para ciganos no órgão
gestor de direitos humanos.
Acesse http://www.amsk.org.br/artigos.html para ler o relatório transcrito na íntegra
sobre o Mapeamento de Acampamento Cigano realizado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE. Pesquisa de Informações Básicas Municipais MUNIC 2009.
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Para saber quais municípios brasileiros registraram acampamento cigano acesse
http://www.amsk.org.br/artigos.html - elaborado por José Ribeiro. Unidades da
Federação e Municípios com Acampamento Cigano. Microdados da pesquisa de
Informações Básicas Municipais – MUNIC 2009, IBGE.
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DIDÁTICA
Transcrição dos vídeos sobre as aulas temáticas realizadas no dia 8 de abril de
2011 em comemoração ao Dia Internacional dos Ciganos

Elaborado por Sandra Guarino, professora 7ª série:
Bom dia, meu nome é Sandra, eu sou professora de geografia e eu vim dar o meu
depoimento sobre o trabalho que foi feito no dia 8 de abril , a respeito dos
acampamentos ciganos e a sua distribuição no território brasileiro. Eu fiz um trabalho
com a sétima série, portanto sétima série é uma turma que ainda não estudou a
Europa. A Europa não foi analisada nesse contexto. Nós usamos o Brasil, de forma
que a gente fizesse uma revisão até, inclusive, da sexta série com os alunos, porque
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a sexta série é uma série que se dedica ao estudo do Brasil. Então, foi uma forma de
revisar o conteúdo da sexta série analisando o mapa do Brasil e a distribuição dos
ciganos no território brasileiro. A partir desse modelo nós traçamos os 27 Estados do
Brasil, a partir deste mapa, que é uma régua. É um mapa para apoiar o aluno, para
trabalhar a geografia do Brasil. Aqui foi analisado os 27 Estados, foi estudado as
siglas do Brasil, a legenda, o título, todos os aspectos geográficos pedagógicos que
se faz com cartografia, o estudo do mapa. E então depois a gente localizou quais
Estados e a quantidade de acampamentos ciganos que nós temos em cada um
destes Estados. Onde os alunos observaram que no Norte, há pouco ou quase
nenhum acampamento cigano. O que mais marcou os alunos nessa distribuição dos
ciganos no território brasileiro, foi a ausência de acampamentos ciganos no norte do
Brasil, e a concentração em Estados como Minas, na Bahia e em São Paulo. Foi um
trabalho alegre, eles trabalharam legenda, reviram o conteúdo de sexta série,
trabalharam aspectos cartográficos. Foi um trabalho produtivo, que foi transformado
em mural, que já foi fotografado, que já está registrado. Foi um trabalho bom,
produtivo, agradável, os meninos gostaram de fazer a tarefa e revisou um conteúdo
geográfico de forma positiva. É isso.
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