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 A sociedade brasileira, em sua base constitui-se de uma grande diversidade etnicorracial, tendo 

em sua composição também a representação de povos ciganos.  Nesse contexto das diversidades 

no Brasil, diferentes grupos etniciorraciais têm lutado pela promoção da equidade em vários 

aspectos sociais, para isso, tomam por base a constituição federal de 1988 a fim de 

fundamentarem o debate sobre a garantia de direitos. Neste contexto organiza-se este trabalho 

de pesquisa que tem como objetivo geral: analisar como acontece a escolarização de estudantes 

ciganos conforme determinação do documento orientador MEC/SECADI 2014. No exercício 

de materialização dessa pesquisa, assumimos os seguintes objetivos específicos: a) Descrever 

o perfil dos professores que atuam na escolarização de ciganos, durante o Ensino Fundamental 

I; b) Averiguar quais as práticas pedagógicas realizadas para a escolarização de estudantes 

ciganos. Essa é uma pesquisa de caráter qualitativo, que possibilita a interpretação dos fatos e 

a pertinência de significados. Trata-se de um estudo de caso que acontece em uma escola 

pública da cidade de Governador Mangabeira – Bahia, os sujeitos envolvidos na pesquisa são 

seis professores do segundo ao quarto ano do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais. Por 

questões éticas os envolvidos assim, como o nome da escola não serão divulgados.  Para 

obtenção da coleta de dados será feito o uso instrumentos próprios da pesquisa qualitativa, a 

saber: observações (durante oito dias, sendo 03 horas e trinta minutos por dia in locus) e 

entrevista  semi estruturada. A pesquisa ainda encontra-se em andamento, em fase de 

construção de dados no campo, já apresentando resultados parciais acerca da quantidade de 

alunos ciganos matriculados que são de 17 estudantes, porem cursando apenas 09, registrando-

se uma evasão de 08 estudantes ciganos.  
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