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AULAS TEMÁTICAS SOBRE OS POVOS CIGANOS
MATEMÁTICA
ESTRUTURA GEOMÉTRICA DA BANDEIRA DOS POVOS CIGANOS

A Bandeira Cigana surgiu na Europa, após o Primeiro Congresso Mundial Cigano,
realizado em Londres, no dia 8 de abril de 1971, reunindo líderes ciganos do mundo
inteiro. A metade de cima em azul-celeste representa o céu, o verdadeiro teto dos
ciganos. A metade verde simboliza a própria terra, a verdadeira pátria deste povo e
no meio geométrico, uma roda de carroça em vermelho simboliza a caminhada
deste povo. O ator Yul Brynner, de origem cigana, presidiu o II Congresso.
(Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_do_povo_rom)

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 Renilda Xavier, professora 7ª série:
No Dia Internacional dos Ciganos na escola, trabalhei com os meus alunos a
bandeira cigana; e relacionei a bandeira cigana com as formas geométricas. Além
disso, fiz uma relação com medidas de tempo. Partindo da data da criação da
bandeira cigana, fizemos a transformação para dias, meses, anos, bimestres e
trimestres. Foi uma atividade muito interessante, que eles gostaram muito.
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DIDÁTICA:
Explicar o que é o Projeto Kalinka.
Discutir com os alunos sobre o objetivo do projeto.
BANDEIRA CIGANA
O que representa uma bandeira?
Alguém conhece a bandeira dos ciganos?
Fazer o “esqueleto” da bandeira, discutindo as formas geométricas e as frações.

Questionar e explicar o significado do azul, do verde e da roda da carroça.
Fazer um resumo no quadro.
•

A metade de cima em azul-celeste representa o céu, o verdadeiro teto dos
ciganos.
• A metade verde simboliza a própria terra, a verdadeira pátria deste povo e no
meio geométrico.
• A roda de carroça em vermelho simboliza a caminhada deste povo.
Apresentar a bandeira cigana aos alunos.

Pedir aos alunos para desenharem o “esqueleto” da bandeira e a bandeira cigana no
caderno.
PROBLEMAS:
A Bandeira Cigana surgiu na Europa, após o I Congresso Mundial Cigano, realizado
em 1971, em Londres, reunindo líderes ciganos do mundo inteiro.
1) Há quantos anos a bandeira dos ciganos foi criada? (Aguardar a resolução deste
problema).
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2) A bandeira dos ciganos foi criada há 40 anos. Diante desta informação transforme
quantidade dos anos da criação da bandeira em:
a) meses;
b) dias;
c) bimestres;
d) trimestres;
e) semestres;
f) quinzenas.
3) Supondo que o Congresso Mundial dos Ciganos ocorra de 4 em 4 anos.
Responda:
a) Quantos congressos foram realizados até hoje?
b) Em que ano foi realizado o VI Congresso Mundial dos Ciganos?
c) Quando será realizado o próximo congresso?
d) Faça a linha do tempo em ocorreram os congressos até hoje?

Elaborado por Luiz Armando Oliveira:
Eu tive o privilégio e a oportunidade de participar do trabalho, do Projeto Kalinka na
nossa escola. Primeiramente eu queria dizer que a pior coisa no mundo á a
ignorância. Você não conhecer uma coisa e ter que tirar conclusões acerca de uma
coisa que você não conhece. Então, esse dia foi muito produtivo, não só para os
alunos, mas para os professores também. As vezes nós estudamos muito, temos
uma formação variada, ampla, mas desconhecemos coisas que são fundamentais
conhecer. O povo cigano, por exemplo. Tudo o que a gente conhece é o que
passam pra gente, se você não estudar a fundo, se não tiver uma oportunidade
como essa, é aquilo que passam pra você desde criança. O que nós discutimos
aqui. Geralmente, tudo o que passam é tudo negativo, e coisas às vezes negativas
que nem verdade são. Então serviu, obviamente para todos, a título de
conhecimento, de romper essas barreiras, esses preconceitos do que a gente não
conhece, na verdade. Nós fomos orientados a trabalhar cada professor na sua área,
tentando abranger o máximo possível das características do povo cigano. Coube a
mim trabalhar a bandeira do povo cigano. As suas medidas e a sua
proporcionalidade, e foi isso que trabalhamos. Mas antes de trabalharmos pura e
simplesmente as formas, as medidas e as proporcionalidades da bandeira, nós
trabalhamos a questão ideológica, a questão teórica, a questão do preconceito. Não
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deixei de trabalhar com eles também essa questão. Passando para eles o que eu
pude aprender também, e o que eles aprenderam, e principalmente, quebrando
aquilo tudo que a gente aprendeu errado. Então, acho que esse foi o ponto mais
importante. A questão da bandeira foi muito simples, ela é até uma bandeira bonita,
suas formas são simples, não há grandes rebuscamentos, a não ser a roda, que nós
tivemos que fazer algum tipo de arte na questão dos gomos, dos aros. Mas fora isso,
é uma bandeira simples, que nós pudemos trabalhar com tranquilidade.
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