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A comunicação que nos propomos apresentar resulta da análise de dados parciais 
de uma investigação em andamento cuja preocupação primeira é a de compreender 
como o ambiente cultural interfere no desenho infantil, mais especificamente o 
desenho espontâneo, buscando identificar as principais características presentes 
nesses desenhos. Utilizando desenhos das crianças como elemento de referenciação 
simbólica de seu universo cultural, procuramos analisar os temas e conteúdos 
expressos nas produções de crianças de etnia cigana com idades variando de 
quatro a seis anos. Nesse sentido, partindo do conhecimento que a cultura cigana é 
de tradição oral, ágrafa, ou seja, não valoriza a produção gráfica como forma de 
expressão, optou–se em buscar elementos que desvelem particularidades nos 
desenhos de crianças dessa etnia. A pesquisa, de orientação qualitativa, cujo 
referencial teórico–metodológico baliza–se nos estudos de Vygotsky (1979 e 1994), 
Iavelberg (1995), Silva (2002), Gobbi (2002), parte da compreensão de que 
existem semelhanças e diferenças nos desenhos produzidos por crianças de 
diferentes ambientes sócio–culturais. Segundo Gobbi (2002), o desenho e a 
oralidade infantil, podem ser “compreendidos como reveladores de olhares e 
concepções dos pequenos e pequenas sobre seu contexto social, histórico e 
cultural, pensados, vividos e desejados” (p. 71). Atualmente, encontramos na 
literatura internacional, estudos cujo objeto de interesse é a criança cigana inserida 
em contexto educativo, tais como: Marmeleira (2007), Casa–Nova (2006), Ventura 
(2004), Alexandre (2003), Liegóis (2001) e Chaves (2001); no entanto, não 
existem estudos cujo foco de investigação seja a produção gráfica de crianças desta 
etnia. No Brasil, a inexistência de pesquisas que envolvam crianças ciganas, 
reclama a necessidade de estudos nesta direção.  
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Contextualizando o objeto de estudo 

É possível identificarmos no grafismo infantil, os primeiros rudimentos da 
capacidade criativa humana, posto que, ao desenhar a criança está investindo em 
uma forma de representação cujo objetivo é comunicar algo. E essa comunicação 
se dá em função do repertório de experiências e da leitura que faz do contexto ao 
qual esteja inserida (GOBBI, 2002; IAVELBERG, 1995).  

Por outro lado, os desenhos infantis denotam uma possível espontaneidade, na 
medida em que, ao desenhar, a criança se coloca, expõe uma maneira muito 
particular de olhar a realidade e também uma forma de representá-la aproximando-
a dos significados que identifica em cada elemento que expressa através do 
grafismo. De acordo com Grubits (2003), o desenho, em cada etapa da evolução 
das atitudes intelectuais, perceptivas e motoras das crianças, representa um 
compromisso entre suas intenções narrativas e seus meios; "nos mostra a maneira 
como a criança, através das coisas, vive os significados simbólicos que ela lhes 
atribui." (p.99). 



Para Iavelberg (1995) a criança ao desenhar, ao mesmo tempo que dispõe de 
autonomia está sendo regulada pela influência cultural que recebe.  

Encontramos nas palavras de Oliveira (1982), uma definição que se coaduna com 
nosso entendimento sobre a concepção de cultura; entendida como o "espaço real 
das relações dos homens entre si e com o seu mundo, como processo ativo, 
permanente e natural" (p. 106). De acordo com o referencial histórico-cultural, a 
cultura tem a ver com a existência concreta dos homens em processos sociais, é 
produto da vida social e da atividade social. Em outros termos, a cultura constitui-
se num dos principais fatores para a explicação do funcionamento mental humano e 
a mediação semiótica presente nesse funcionamento (VYGOTSKY, 1993). Assim, 
pessoas pertencentes a diferentes culturas literalmente pensariam de maneiras 
diferentes, e a diferença não estaria confinada ao conteúdo do pensamento como 
também à maneira de pensar.  

Numa perspectiva histórico-cultural os desenhos infantis não podem ser 
considerados como códigos 

Temos encontrado estudos a respeito de crianças em meios não urbanos, a 
exemplo de estudos realizados com populações indígenas e de assentamentos do 
MST (GRUBITS, 2003; SODRÉ, 2005; GOSSO; MORAIS; OTTA (2006)). Entretanto, 
a inexistência de estudos sobre a influência de variáveis sócio-culturais na produção 
artística da criança cigana, motivou o desenvolvimento de nosso estudo. 

em si mesmos, pois necessitam do diálogo entre a 
criança e o adulto, como condição fundamental para serem interpretados, uma vez 
que os significados das figurações só podem ser explicitados por palavras (MORO; 
MARTINS, 2008). 

O presente estudo se propõe a averiguar quais os principais temas e conteúdos 
presentes nos desenhos de crianças de etnia cigana, que elementos de sua cultura 
são narrados em suas produções, como interagem com os materiais e recursos 
disponibilizados e de que maneira essas crianças referem sobre seus desenhos.  

  

  

A etnia cigana e as crianças: particularidades e multiplicidade de seu 
universo cultural 

O povo cigano compõe-se, na sua gênese de outros povos os rhom, os sintos 
(oriundos da Aústria e Alemanha), e os calon ou calé. A cultura cigana aparece 
como uma identidade étnica que resistiu à assimilação da cultura da sociedade 
majoritária, que se reflete na organização social e familiar que se constitui de modo 
distinto. (LIÉGEOIS, 1989; NUNES, 1996). 

A etnia cigana é dotada de uma identidade étnico-cultural e modos de vida, 
relativamente distanciados, incompreendidos e não reconhecidos pela sociedade 
dominante. Na atualidade as comunidades ciganas, podem ser entendidas como 
grupos sociais em risco de exclusão, que vem sendo expostos à discriminação social 
por parte da sociedade não cigana em geral, assim como, das políticas 
governamentais, via de regra, políticas de negação dos ciganos como pessoas e da 
sua cultura. (MENDES, 1998; VENTURA, 2004; LIÉGEOIS, 2001). 

No que diz respeito às relações familiares, no grupo étnico cigano, predomina a 
família extensa, ancorada por fortes vínculos afetivos e união. O respeito pelos 
mais velhos é uma prática reconhecida e assumida por todos. A eles cabem as 



tomadas de decisão, a manutenção e o cumprimento das regras instituídas 
(ANTUNES, 2008). 

Para Antunes (2008) outra dimensão que caracteriza a minoria cigana é a língua 
utilizada no interior do grupo. Denomina-se "romanó", sendo um dialeto do 
"romani". Os ciganos falam entre eles, mas não a utilizam com outras pessoas 
estranhas ao grupo (LIÉGEOIS, 1989). É possível pensarmos no fato dessa forma 
de comunicação ser uma estratégia de defesa em relação aos outros grupos, bem 
como um modo de diferenciação identitária. 

Uma conjunção de aspectos diferencia a cultura étnica cigana da cultura 
dominante. Não obstante, conforme assinala Liégeois (2001) os ciganos não 
formam uma totalidade homogênea; não são lingüística, econômica, cultural ou 
socialmente iguais. Em outras palavras, podemos supor sobre a inexistência de 
uma identidade cigana homogênea, única. Contudo, as imagens acerca dos ciganos 
que se constroem tendem a apagar ou ignorar os aspectos culturais e fazem 
emergir os ciganos como um "problema social", tornando-se necessário "reintegrá-
los" à sociedade. Faz-se necessário conhecer e compreender seu espaço cultural e 
étnico, no qual "os ciganos" possam ser definidos como são, na sua pluralidade e 
no seu excepcionalismo, que evidenciam particularidades na forma de pensar, 
interagir, conhecer, etc. 

São poucos os estudos encontrados sobre a infância ou a criança de etnia cigana. 
Entre eles, Marmeleira e Abreu (2007), Casa-Nova (2006), Ventura (2004), 
Alexandre (2003), Liégeois (2001) e Chaves (2001) tratam da escolarização da 
criança cigana, cujos resultados são interessantíssimos, notadamente por abordar a 
questão das implicações decorrentes do processo de inserção destas crianças no 
contexto escolar. Casa-Nova (2006) analisa os motivos relacionados ao 
afastamento das crianças e jovens ciganos do contexto escolar, destacando que: 
em relação ao restante da população, as crianças e jovens de etnia cigana 
continuam apresentando os menores índices de escolaridade; para os que 
freqüentam a escola, é alto o índice de absenteísmo e baixo o de aproveitamento 
escolar, sendo também elevada a taxa de retenção. 

Entre algumas das especificidades da etnia cigana Casa-Nova (2006) dá destaque a 
alguns aspectos que distanciam tal cultura da sociedade majoritária como o fato 
de: ser ágrafa; não haver sensibilidade por parte dos adultos à escolarização de 
seus filhos; as crianças acompanharem o ritmo de vida dos adultos, seja nas festas, 
comemorações ou no trabalho; os casamentos acontecerem em idade mais precoce 
e a socialização primária dar-se exclusivamente na convivência familiar e 
comunitária, não concomitante com a educação institucionalizada em creches e/ou 
pré-escolas.  

São muitas as particularidades que envolvem a cultura cigana, e que demarcam 
formas de vida tão diferentes dos costumes e valores da cultura dominante. Tais 
especificidades podem ser observadas nas diferentes gerações, de acordo com 
Levinson (2005), para as crianças a brincadeira tem um papel significativo, na 
medida em que, as prepara para o futuro, transmitindo-lhes ferramentas 
(informativas, instrucionais) indispensáveis ao seu contexto socioeconômico. 
Levinson (2005) registrou que as crianças passam muito tempo integradas em 
grupos de idades diferenciadas, não interagindo apenas entre coetâneos. Este autor 
refere ainda, que encontrou poucos brinquedos entre as crianças ciganas e que 
observou muitas vezes as crianças brincando com objetos que, na sociedade em 
geral, se relacionam ao mundo do trabalho. 



Para Ventura (2004) é importante o fato de que: "As crianças agem no seu próprio 
processo de desenvolvimento e de socialização, que ocorre em interação com 
outros num contexto sócio cultural". (p.30) 

  

  

Campo de Estudo e Público-alvo 

A presente pesquisa realizou-se em uma comunidade cigana residente na cidade de 
Curitiba, Paraná; composta por aproximadamente 50 ciganos, sendo dezoito 
crianças, com idades variando entre 2 meses e 13 anos de idade.  

A comunidade habita 9 tendas, com algum espaço livre entre elas. Não obstante, o 
respectivo espaço é margeado por uma rodovia movimentada e está muito próximo 
da parte elevada de um viaduto. De certo modo, há riscos para a segurança com 
relação ao tráfego de todo tipo de veículo nas cercanias do terreno; as condições do 
espaço físico são muito precárias, principalmente em função da presença de grande 
volume de lixo ao redor das barracas e da falta de condições de higiene. Grande 
parte do tempo livre das crianças é ocupado com diversas atividades relacionadas à 
ajuda aos mais velhos na realização de tarefas da vida diária, incluindo o "tomar 
conta" das crianças menores, principalmente as de colo.  
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Anexo 3  

  

Participam do estudo um total de seis crianças com idades variando entre 4 e 12 
anos. Para este momento, serão apresentados dados parciais das produções de 
duas crianças, um menino de 5 anos e uma menina de 6 anos de idade. 

  

  

Procedimentos de Coleta de dados 

A atividade de desenho era proposta como atividade livre para as crianças, sem 
menção a um determinado tema, durante um período aproximado de 2 horas 
semanais, em quatro semanas diferentes, na própria comunidade cigana. O 
material disponibilizado para tal era lápis de cor e papel sulfite branco. 
Inicialmente, cada criança recebia uma folha de sulfite. Aos que sabiam registrar 
seus nomes solicitava-se que o fizessem na folha e aos demais se pedia permissão 
para fazê-lo. Em relação ao registro da idade o procedimento era o mesmo. Os 



lápis de cor ficavam à disposição do grupo na superfície utilizada pelas crianças 
para desenhar.  

  

  

Análise do material produzido pelas crianças 

"Eu queria decifrar as coisas que são importantes. E estou contando não é uma vida 
de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente. Queria entender do 
medo e da coragem, e da gã que empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo 
ao suceder."

  

 (Riobaldo - personagem do liro: "Grande Sertão Veredas" - Guimarães 
Rosa) 

  

O pensamento em destaque retrata nossa intenção, nossa gã, ante o trabalho de 
análise, em procurar dar corpo aos dados, fazê-los suceder, ter um sentido que 
anuncie o que se expressa nas criações das crianças desse estudo. 

A análise das criações pictográficas das crianças orientou-se pelo estudo de Silva 
(2002). Para esta autora, no estudo das criações pictográficas infantis, é 
importante caracterizar em um nível detalhado o curso de transformações das 
produções de cada criança na relação com os outros e com os materiais com os 
quais ela age.  

Entendemos ser de fundamental importância considerar as origens do desenho, as 
circunstâncias particulares e os processos que orientam sua produção, assim como 
cuidar para não decompormos a imagem, isolando algum detalhe privilegiado, 
hierarquizando-os. Pois, o signo adquire seu significado nas relações com tudo 
aquilo a que ele pertence. Silva (2002) propõe analisar o que está além das 
questões estéticas, que envolvem forma, uso das cores, traçado e a presença de 
outros artefatos no desenho.  

O pesquisador precisa contextualizá-lo temporal e historicamente, lembrando-se 
para isto, que existe uma criança concreta que o concebe e executa em algum 
portador, no caso o papel e que por trás do processo desenvolvido e da produção 
concluída, intenciona comunicar algo. Assim, nos importa falar do processo que 
originou as fontes documentais que traremos aqui, bem como as diversas 
interações dialógicas ocorridas no grupo e não apenas o produto do ato de 
desenhar e a atividade individual em si.  

  

  

Sobre as criações das crianças 

Diogo e Graziele representaram em suas oito criações pictográficas elementos de 
diferentes naturezas como: lua, sol, luz, capim, flor; carros, casa, casa com 
chaminé, escola, estrada; coração. De modo distinto ambos se encontram na 
emergência do processo figurativo. As criações de Graziele revelam a influência do 



"modo escolar", com suas estereotipias, na representação que ela faz da casa, da 
flor, no uso das cores. Indicam também uma criação mais figurada. Diogo pareceu 
deixar a fruição, a experimentação ocorrerem, havendo em suas produções menos 
correspondência com as expectativas das apreciações do adulto. Aqui vemos o que 
Iavelberg (1995) destaca ao referir-se ao desenho como uma das formas de 
expressão plástica presente na infância, que expressa a síntese dos esquemas de 
representação. Tais, esquemas são construídos pelas crianças em uma situação 
ativa de busca de conhecimento e aproximação a outros desenhos produzidos 
socialmente e acumulados historicamente. 

  

Anexo 4  

  

Ainda que o ato de desenhar não seja uma atividade cultivada na cultura cigana 
percebemos o quanto um repertório gráfico, mais especificamente pictográfico 
envolve e interessa as crianças ciganas com as quais tivemos a oportunidade de 
interagir. A exploração do material disponibilizado acontecia de modo entusiástico, 
quase gerando conflito entre os membros do grupo, sem diferenciação entre 
idades. Menores e maiores disputavam igualmente a posse dos lápis de cor. Não foi 
comum durante a exploração dos materiais disponíveis a denominação das cores 
dos lápis. Pareceu-nos ser um repertório com o qual o grupo, mais uma vez, 
independente da idade, não está familiarizado. As formas de se referir as cores 
eram: indicar uma igual, referir-se a cor da árvore, a cor da uva, a cor do céu por 
parte de Graziele, por exemplo. Quase sempre a disputa por cores diferentes tinha 
relação com a insatisfação com o resultado da sua impressão no papel: "Essa nem 
aparece... não dá pra ver. Me dá outra?

  

", foi o comentário de Graziele ao utilizar a 
cor salmão. Diogo não parecia se preocupar com a diversidade de cores. Muitas 
vezes utilizou o lápis preto e quando usou o de cor, geralmente escolhia apenas 
uma cor para utilizar em cada criação sua.  

Inserir figura 5 

  

Inserir figura 6  

  

A posse do lápis ou de uma quantidade maior de lápis pareceu constituir-se em 
uma forma de competição entre eles. Em algumas situações essa disputa gerava 
alguns lápis com pontas quebradas e a seguida disputa pelo apontador. Silva 
(2002) já destacara que "as disputas pela posse do material [...] têm importante 
lugar na atividade de desenho." (p.51) e que essa posse acaba por indicar poder e 
autovalorização da própria imagem perante o grupo.  

Na situação de criação pictográfica proposta, ainda que tenham sido solicitadas 
criações individuais, era perceptível a interação entre as criações de cada um. As 
crianças conversavam entre si perguntando o que iriam desenhar, ou 
compartilhando a dificuldade em desenhar algo, ou ainda perguntando o que 
poderiam desenhar, como que consultando o outro para que sugerisse um tema, 



um conteúdo a ser representado. Assim, Diogo depois de ouvir alguns dos meninos 
maiores falando que estavam desenhando carros, também passou a incluir esse 
conteúdo em suas criações, atribuindo esse significado a alguns de seus registros. 
Constitui-se uma forma de cooperação, de influência no trabalho do outro que não 
fora planejada, nem por isso deixa de ser importante e de constar como 
apropriação nas suas próximas criações. Acaba por acontecer uma série de trocas 
de "experiências gráficas em um plano bastante informal e lúdico", que "geram 
mudanças no próprio desenho e em seu autor." (Silva, 2002, p.90). 
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A abrangência destas trocas tem repercussões que transcendem a marca gráfica 
que ficou ou ficará gravada no suporte: "Graficamente, a criança tem possibilidades 
de acrescentar detalhes e/ou figuras inteiras ao seu trabalho, gerando novas 
formas. E as alterações repercutem nos processos psíquicos envolvidos na 
execução do grafismo: percepção, atenção, memória e conceitualização." (Silva, 
2002, p.90). 

A ação de desenhar no coletivo era sempre acompanhada de conversas, risos, 
discussões. Nada disso atrapalhava a concentração e dedicação da maioria às suas 
criações.  

Era comum alguns pararem de desenhar, entregarem suas criações, dizendo que 
não queriam mais desenhar e ficarem observando uma ou outra criança do grupo 
enquanto esta continuava desenhando, depois a mesma criança pedia para 
desenhar de novo. Nesse sentido, o desenhar era permeado por momentos de 
"não-desenho" (Silva, 2002, p.55) que não por isso deixavam de ser momentos 
que estavam implicados nas criações dessas crianças que paravam e retomavam o 
desenhar.  

No contexto de criação e de apreciação dos desenhos de Graziele e Diogo, por eles 
próprios, surgiu à verbalização sobre o desenho criado, a nomeação da figuras, sem 
que se criasse propriamente uma narrativa a partir deles. Ou seja, a representação 
gráfica não se constituiu necessariamente como suporte desencadeador de 
narrativas. Podemos supor que tal fato se relacione a falta de familiaridade e de 
hábito com essa modalidade expressiva no universo cultural a que pertencem. 

Pudemos perceber que de certo modo as crianças da comunidade cigana 
considerada ao se apropriarem da cultura do seu grupo expressam seus valores, 
hábitos, significados e suas contradições. Expondo pontos que não são revelados, 
que ficam ocultados na expressão dos adultos (Pinto; Sarmento, 1997). Com isso, 
entendemos que o desenho se mostra como um importante recurso mediador 
também para o acesso à subjetividade infantil das crianças de etnia cigana. 

  

  

À guisa de conclusão... 

  



Concordamos com Macedo (2001) sobre a necessidade de olharmos em detalhe a 
riqueza da realidade, a complexidade das diversas formas de inteligibilidade que a 
multiplicidade cognitiva dos sujeitos coletivos podem mobilizar para conhecê-la. E 
sobretudo para escaparmos da experiência monossêmica, um tipo de saber 
eminentemente alijador. Evidenciamos uma pequena faceta da realidade de 
meninos e meninas ciganas que vivem uma identidade distinta, porém, tingida com 
nuances particularmente curiosas, e o mais extraordinário, numa atitude generosa, 
dispunham-se a se "exporem", a se "desnudarem" ante nós. Não seria essa uma 
das grandes lições a ser aprendida pelo fazer científico? 

Foi possível constatarmos que, para além de diversos fatores comportamentais que 
se prendem diretamente com a própria cultura cigana, mais especificamente, sobre 
a criança desta etnia, seus desenhos trouxeram alguns achados interessantes, 
dentre eles, os elementos presentes nas produções gráficas, elementos estes que 
se relacionam tanto as vivências da cultura étnica cigana, como os temas da 
natureza - lua, sol, luz, capim e flor e os tecnológicos, mas de uso cotidiano do 
grupo - carros, estrada, quanto aqueles relacionados a cultura dominante, como: 
casa, casa com chaminé e escola. Outro aspecto curioso em relação à narrativa foi 
a constatação de que as crianças ao fazerem uso da cor, relacionavam-na aos 
elementos da natureza.  

Em síntese, cabe ressaltar, que as produções gráficas dessas crianças, oferecem 
inúmeras possibilidades de análise, não obstante, por tratar-se da apresentação de 
dados parciais de uma pesquisa em andamento, a análise apresentada contempla 
por hora, algumas particularidades do desenho destas crianças. Faz-se necessário 
reconhecer, que a cultura étnica cigana não pode ser desconsiderada pela 
sociedade mais ampla, o que implica em maiores esforços e interesse em entendê-
la enquanto "diferente", e não enquanto inferior, posto que quando conhecemos 
melhor a realidade de uma minoria, aprendemos a valorizá-la e respeitá-la num 
exercício de cidadania e zelo pelos direitos e tradições que evidencia nuances da 
própria humanidade. 
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