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RESUMO

Fernandes, R. P. P. O envelhecimento humano na percepção dos ciganos do
município de Campos dos Goytacazes/RJ no distrito de Tócos / Rachel Pontes
Pessanha Fernandes - Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2018.
O envelhecimento é considerado um processo natural que acomete osindivíduos no
decorrer de suas vidas, levando a uma série de alterações físicas, psicológicas,
cognitivas e sociais, independente da cultura e do grupo social que ele esteja inserido.
Na cultura cigana não é diferente apesar das suas particularidades, valores e crenças
mantidos até hoje. Diante da necessidade de buscar entender de que forma os ciganos
percebem o processo de envelhecimento, o presente estudo tem como principal
objetivo analisar a percepção dos ciganos acampados no distrito de Tócos, no
município de Campos dos Goytacazes – RJ, sobre o processo de envelhecimento e
suas interfaces culturais. Os sujeitos da pesquisa foram os ciganos que já passaram
pelo rito nupcial (casamento) e/ou atingiram a idade de quinze anos. O critério para
amostragem sistemática resulta a partir da cultura cigana em adquirir
responsabilidades no acampamento nesta faixa etária. A pesquisa é do tipo qualitativa,
de corte transversal. O local do estudo foi o acampamento cigano, que está localizado
em Tócos, o décimo sétimo distrito do município de Campos dos Goytacazes, interior
do estado do Rio de Janeiro. Os instrumentos para coleta de dados foram questionário
fechado com perguntas sobre dados sociodemográficos e questionário com perguntas
abertas sobre o conhecimento em relação ao processo de envelhecimento e às
alterações queforam percebidas pelos ciganos com o propósito também de avaliar o
perfil e o conhecimento dos mesmos. Os resultados obtidos foram discutidos a luz das
teorias sobre envelhecimento humano e os escassos trabalhos científicos realizados
sobre a cultura cigana, onde mostrou como a historia de vida e a cultura no qual o
sujeito esta inserido são pontos de bastante relevância pra se compreender a
percepção sobre o processo de envelhecimento.
Palavras-chave: envelhecimento, ciganos, cultura.
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ABSTRACT

Fernandes, R. P. P. The human ageing in the perception of the gypsies of the
municipality of Campos dos Goytacazes/RJ in the district of Tócos/Rachel Pontes
Pessanha Fernandes - Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2018.
Aging is considered a natural process that affects individuals throughout their lives,
leading to a series of physical, psychological, cognitive and social changes, regardless
of the culture and social group that it is inserted. In Gypsy culture it is not different
despite its peculiarities, values and beliefs maintained until today. In view of the need
to understand how gypsies perceive the aging process, the main objective of this study
is to analyze the perception of the gypsies encamped in the Tócos district, in the
municipality of Campos dos Goytacazes - RJ, on the aging process and cultural
interfaces. The subjects of the survey were the gypsies who have already undergone
the nuptial rite (marriage) and / or reached the age of fifteen years. The criterion for
systematic sampling results from the gypsy culture in acquiring responsibilities in the
camp in this age group. The research is of the qualitative, cross-sectional type. The
site of the study was the gypsy camp, which is located in Tocos, the seventeenth
district of the municipality of Campos dos Goytacazes, in the state of Rio de Janeiro.
The instruments for data collection were a closed questionnaire with questions about
sociodemographic data and a questionnaire with open questions about the knowledge
regarding the aging process and the changes that were perceived by the gypsies with
the purpose of also evaluating their profile and knowledge. The results obtained were
discussed in light of the theories about human aging and the scarce scientific work
carried out on gypsy culture, showing how the life history and culture in which the
subject is inserted are points of great relevance for understanding the perception about
the aging process.
Key words: Ageing, Gypsies, culture.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A população mundial vive um acentuado envelhecimento demográfico, onde as
taxas de fecundidade e de mortalidade estão cada vez mais baixas e
consequentemente o número de idosos cresce em uma proporção, diferentemente da
natalidade. Nos países em desenvolvimento como o Brasil, essa temática tem se
mostrado em evidencia nos estudos que buscam solucionar os desafios encontrados
pelas politicas publicas nesse processo de envelhecimento.
No município de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, o
crescimento da população idosa não está sendo diferente, de acordo com o censo de
2010, a população idosa já atingiu aproximadamente 55 mil pessoas com mais de 60
anos e com previsões de alcançar 69 mil em 2025, chegando ha 140 mil em 2050.
São muitos os aspectos que vem influenciando essa transição demográfica,
com declínio das taxas de fecundidade e a redução da mortalidade infantil, dentre eles
estão: presença de recursos tecnológicos na saúde, as conquistas sociais:
aposentadoria e benefícios, entre outros que resultam no aumento da expectativa de
vida e na mudança de percepção sobre o processo do envelhecimento humano.
Para que o estudo sobre o envelhecimento humano seja completo é preciso
levar em consideração todos os aspectos que constituem o ser humano, como: os
aspectos físicos, psicológicos, social e cultural, sem menosprezar a singularidade de
cada idoso.
O processo de envelhecimento acontece em todos os povos e culturas, e com
o povo cigano não é diferente, apesar de possuírem valores, costumes, vestimentas
próprias,

entre

outras

características

incomuns

aos

olhos

da

sociedade

contemporânea, eles possuem uma riqueza deinformações e são exemplos de força
e perseverança na luta contra a marginalização e preconceito.
Neste sentido, o principal objetivo deste estudo, é analisar a percepção dos
ciganos acampados no município de Campos dos Goytacazes – RJ, no distrito de
Tócos, sobre o processo de envelhecimento e suas interfaces culturais.
A pesquisa é do tipo qualitativa, de corte transversal, o critério de definição do
tamanho da amostra foi a totalidade do perfil preestabelecido dos ciganos que já
passaram pelo rito nupcial (casamento) e/ou atingiram a idade de quinze anos, e que
estão acampados no município de Campos dos Goytacazes/RJ, no distrito de Tócos,
até a presente data. O estudo foirealizado por meio de questionário fechado,com
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perguntas sobre dados sociodemográficos e questionário aberto, com perguntas sobre
o conhecimento em relação ao processo de envelhecimento e às alterações que são
percebidas pelos ciganos nesta fase da vida, com o propósito de avaliar o perfil e o
conhecimento dos pesquisados.

PROBLEMA
De que forma os ciganos acampados no distrito de Tócos no município de
Campos dos Goytacazes-RJ, , percebem o processo de envelhecimento e suas
interfaces culturais?

HIPÓTESE
Acredita-se que a

percepção

dos ciganos sobre

o processo

de

envelhecimento humano não seja tão diferente da percepção de outros grupos sociais.
Pois a história deste grupo social é marcada por preconceitos,e discriminações, mas
também, pela sabedoria em conseguir conviver com as diferenças culturais, mantendo
uma relação direta de negociação para o sustento financeiro do grupo, como a compra
e a venda de mercadorias, animais e também as apresentações circense, sem deixar
que sua cultura acabasse.
Sendo assim, essa relação pode ter deixado à cultura cigana vulnerável as
influencias de outras culturas, com o passar dos anos, modificando seus valores e
costumes principalmente em relação ao envelhecimento humano.
OBJETIVO GERAL
Analisar a percepção dos ciganos acampados no distrito de Tócos, no
município de Campos dos Goytacazes-Rj, sobre o processo de envelhecimento e suas
interfaces culturais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Verificar por meio de uma pesquisa bibliométrica as publicações existentes sobre o
envelhecimento na cultura cigana.
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Identificar o perfil sóciodemográfico dos ciganos acampados no distrito de Tócos no
município de Campos dos Goytacazes-RJ por meio de um instrumento de coleta de
dados.



Analisar o conhecimento dos ciganos sobre o processo deenvelhecimento humano
nos domínios: físico, psicológico, cognitivo e sociocultural.

JUSTIFICATIVA
A relevância desta temática centra-se no âmbito interdisciplinar, enquanto
produção de conhecimento necessário e fundamental no aspecto biopsicossocial,
considerando que este estudo se constitui numa ação social, com implicações
voltadas para a saúde publica, com repercussões psicológicas, cognitivas e politicas
para a cultura cigana.
Além do intuito de trazer conhecimentos contextualizados interdisciplinarmente
na realidade do processo de envelhecimento dos ciganos, através de um material
cientificamente reconhecido e assim provocar novos pesquisadores a estudarem essa
cultura milenar e proporcionar subsídios para o desenvolvimento de projetos de
atenção básica por parte dos gestores de todas as esferas politicas, para que atendam
as demandas especificas dessa cultura.
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CAPÍTULO 1. ENVELHECIMENTO HUMANO
Com o controle das doenças infecciosas e parasitarias melhorias nas condições
ambientais, sanitárias e nutricional da população dos principais países europeus no
século XIX, e consequentemente chegando aos países desenvolvidos, foi
aumentando de maneira bem gradual a expectativa de vida, visível hoje. E “na
segunda metade do século XX, dá se também o inicio do processo de transição
epidemiológica” (ALBUQUERQUE et all., 2015, p.50). Toda essa mudança na politicas
publica tiveram como consequência um aumento significativo em toda a população
idosa.
O envelhecimento populacional é uma realidade que ocorre não somente no
Brasil, mas já se tornou um fenômeno universal, tendo-se atualmente quinhentos
milhões de idosos, o que corresponde a 8% dapopulação mundial, com estimativa
para um bilhão em 2030, 13% da população mundial. No Brasil, para 2050, esse
percentual pode ultrapassar 23% (FABBRI; GORZONI, 2013). Uma estimativa que
nos preocupa diante da realidade do país frente às oportunidades de qualidade vida
que os idosos têm atualmente.
Muller (2015) revela que, de acordo com as projeções das Nações Unidas
(Fundo de População), em 2050 haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos
em todo o mundo. Com projeções para que o número de pessoas com mais de 60
anos no mundo chegue a 1 bilhão em menos de dez anos e mais que duplique em
2050, alcançando 2 bilhões de pessoas ou 22% da população global.
Segundo Hecker (2014), o aumento da longevidade humana, assim como o
processo de incorporação dos idosos às sociedades, tornou-se enorme problema para
a contemporaneidade. Buscar compreendê-lo significa contribuir com a efetivação de
condições para que a vida em sociedade seja plena e satisfatória para todos os seus
membros.
O processo de envelhecimento geral e cerebral é determinado geneticamente
em combinação das influencias ambientais, como a dieta, o exercício, o tabagismo, as
bebidas alcoólicas, a exposição a microrganismos e a contaminantes (MURAKATA,
FUJIMAKI, YAMADA, 2015). Sendo assimnecessário um olhar biopsicossocial para
conceituarmos o envelhecimento humano.
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1.1. Conceituando envelhecimento humano
Conceituar o processo de envelhecimento é uma tarefa bem difícil, pois devese considerar todos os aspectos desta fase respeitando a singularidade de cada um.
Por sua complexidade, o tema exige um olhar mais aprofundado, que leves em conta
diversos fatores pertencentes ao processo do envelhecer, com a existência, o
biológico, o econômico, o cultural, entre outros, que propiciam recursos necessários
para a compreensão da realidade que envolve os sujeitos que dele fazem parte
(BENEVENUTI, LYRA, AZEVEDO, 2016).
Na perspectiva de conceituar o envelhecimento buscamos vários autores com
visões diversificadas sobre a temática, Bretas (1997), Oliveira (2014):
Envelhecer é um fenômeno natural com inicio no período da
fecundação e término com a morte. Dessa forma, o processo de
envelhecimento é entendido como o processo de vida, ou seja,
envelhecemos porque vivemos muitas vezes sem nos darmos conta
disto. O processo de envelhecimento contém, pois, a fase da velhice,
mas não se esgota nela. A qualidade de vida e, consequentemente, a
qualidade do envelhecimento, relacionam-se com a visão de mundo
do individuo e da sociedade em que ele está inserido, bem como com
o estilo de vida conferido a cada ser,(...) (BRÊTAS,1997. p.63 aput
OLIVEIRA ; AGUIAR, 2014, p.4).

O processo de envelhecimento é constituído por determinantes físicas, mas
não somente por estas, haja vista os inúmeros elementos socioculturais e psicológicos
são fundamentais para que esse processo tenha equilíbrio (MONTEIRO, MARQUES,
GUIMARÃES, 2016).
O envelhecimento é processo dinâmico e progressivo, ocorrendo modificações
morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas, que determinam a perda da
capacidade e adaptação do individuo ao meio ambiente (PAPALEO NETTO; PONTES
apud FABBRI; GORZONI, 2013). Quando não
estimulados e quando não possuem acesso aos cuidados necessários e o apoio
familiar.
Neri (2013) conceitua o envelhecimento de maneira mais abrangente:
O envelhecimento, ou senescência, é um processo universal,
determinado geneticamente para os indivíduos da espécie, motivo
pelo qual é também chamado de envelhecimento normal. Esse
processo tem inicio logo depois da maturidade sexual e acelera-se a
partir da quinta década de vida, marcado pela cessação ou diminuição
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da possibilidade de reproduzir a espéciee por mudanças fisiológicas e
morfológicas típicas (NERI, 2013, p. 20).

As teorias psicológicas tentam explicar o envelhecimento em termos da função
cognitiva de uma pessoa, como a inteligência, a memória e asemoções; capacidade
de enfrentamento e alterações sociais (ROACH, 2009).
Os aspetos genéticos, sociais, médicos, tecnológicos e os recursos
econômicos de maneira conjunta influenciam na trajetória do envelhecimento
dependendo do nível de desenvolvimento biológico e psicológico de cada cidadão
(MALLOY-DINIZ, FUENTES e COSENZA, 2013).
Biologicamente, o envelhecimento pode ser definido como um processo
complexo relacionado a fatores intrínsecos, como apoptose, ou seja, morte celular
programada, e extrínseca, como doenças e estilo de vida. Estudos epidemiológicos
têm demonstrado que alterações genômicas, metabólicas e sedentarismo são os
principais fatores de risco para patologias no processo do envelhecimento (SOARES,
SOARES, ISTOE, 2016).
Envelhecer

pode

ser

considerado

por

alguns

como

um

período

detransformações negativas e angustiantes, ou então, pode também ser encarado
como um momento de conquistas e possibilidades, pois o indivíduos, idosos ou não,
tem a total capacidade de guiar seu mundo, isso dependerá de como ele enxerga
(MACIEL, RODRIGUES, ALMEIDA, 2016).
No processo natural de envelhecimento, verifica-se um declínio de funções
cognitivas, principalmente na memória, nas funções executivas, da linguagem e
habilidades viso especiais onde pode ser observada pela dificuldade de se localizar
em locais públicos, reconhecer caminhos. São comuns deficiências auditivas e visuais
e emocionais como a depressão (PIRES, 2013).
Na concepção de Almeida (2010) os limites do envelhecimento humano em
toda sua complexidade fisiológica, psicológica e social são flutuantes, afirmando que
uma pessoa é tão velha quanto suas artérias, seu coração, suamoral ou sua situação
civil. Na proposta levantada por Costa (et. all. 2012), o envelhecimento é multifatorial,
por questões fisiológicas, orgânicas, molecular e morfológica. Tendo como um
influente o componente genético, que é fortemente modulado pelo ambiente, agindo
de maneira diferente em cada faixaetária, o que ocorre de maneira bem semelhante
nas diferentes

espécies. Porem as diferenças ambientais pode causar diferente

variação de envelhecimento singular de cada um da população.
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De acordo com Fonseca, et. all (2015) o envelhecimento é um processo que
ocorre pela passagem do tempo sendo expresso socialmente através dos corpos e
evidenciado por desgastes, limitações, perdas físicas e de papéis sociais. As
definições de envelhecimento são bem variadas diante dos aspectos que são
fundamentais a serem observados como: psicológicos, físicos e sociais.
1.2. Aspectos físicos do processo de envelhecimento humano
Com o envelhecimento, o corpo humano entra em processo de declínio
fisiológico, com a diminuição da densidade óssea e da massa muscular, instabilidade
postural, comprometimento da capacidade visual e auditiva, maior consumo de
medicamentos devido á presença de inúmeras doenças comuns ao idoso (MEIRELES,
et.all. 2010). Fraqueza muscular, quedas, limitações funcionais, imobilidade e fraturas
osteoporóticas estão ligadas à perda da força e massa muscular associada à idade,
repercutem no desempenho físico e na síndrome multifatorial com dimensões física,
sociológica e psicológica (MALLOY-DINIZ, FUENTES E COSENZA, 2013).
Segundo Manolagas & Parfitt (2010 apud. BICALHO, CINTRA, 2013) as
modificações também acontecem nas articulações e na parte óssea, onde ao longo
da vida a redução na densitometria óssea, que predomina no nível vertebral e é maior
na mulher do que no homem. Já as modificações no osso cortical são discretas até o
inicio da meia idade tanto na mulher quanto no homem, e o declínio é maior nas
mulheres.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (2015), no nível biológico, o
envelhecimento está associado ao acúmulo de uma grande variedade de danos
moleculares e celulares que, com o tempo, leva a uma perda gradual nas reservas
fisiológicas e ao aumento do risco de contrais diversas doenças e ao declínio geral na
capacidade intrínseca do indivíduo.
1.3. Aspectos psicológicos do envelhecimento humano
Para Verdon (2013), o processo de envelhecimento tem raízes na infância,
adolescência e também na vida adulta. As Perdas, as faltas, as frustrações e
renúncias, são marcas do envelhecimento, são vivências que nos acompanham desde
o início e fazem eco a experiências primitivas que nos mobilizam à buscar novas vias
de satisfação. O sujeito pode utilizar da facilidade que possui para lidar com as perdas
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ou usar de defesas como a negação e a idealização para proteger-se e diminuir a
angústia desta fase da vida.
Couto, Koller, Novo e Soares (2009) investigaram como a rede de apoio social
se articula com o bem-estar psicológico em idosos expostos a eventos de vida
estressantes. Os resultados mostraram que, quanto maior a reciprocidade dentro das
redes de apoio, maior o bem-estar psicológico. Os autores sugerem que esses
processos podem favorecer a resiliência psicológica individual frente a eventos
adversos.
Para muitos idosos, oferecer suporte é mais importante do que receber, porque
os envolve em comportamentos sociais produtivos e fortalece a autoestima, pois eles
sentem-se útil para essa nova geração (PARK et. all, 2013). Essas atividades
conjuntas indicam a efetivação de trocas afetivas que promovem maior proximidade
emocional e do exercício de um papel considerado valioso, importante e desejado na
velhice, pois demonstra uma valorização da experiência adquirida durante anos da
sua vida (MAHNE & MOTEL-KLINGEBIEL, 2012).
A ansiedade é um dos transtornos mentais que aparecem na terceira idade, e
os seus sintomas, tais como o medo, a tensão excessiva e a instabilidade emocional
são comuns especialmente entre mulheres idosas com funcionamento psicossocial
pobre, com menos habilidades pessoais e com maior necessidade de suporte
emocional. Indivíduos com ansiedade tendem a experimentar emoções negativas de
forma incontrolável e muitas vezes faltamhabilidades necessárias para gerenciá-las e
regulá-las (CARL, et. all. 2013).
Em

uma

visão

psicológica,

o

idoso

desenvolve

algumas

reações

compensatórias para preencher ou substituir algumas deficiências, levando-o a
recorrer ao interesse de realizar por meio da sua satisfação, preferindo, interessandose, demonstrando com algumas ações dominantes. Essas açõesos fazem olhar mais
atentamente para algumas limitações e assim, se elas existirem, não as deixam
instalar-se (ALVES, 2013).
1.4. Aspetos sociais do envelhecimento humano
As estratégias de que os idosos lançam mão para aperfeiçoarsuas relações
sociais são explicadas pela microteoria de seletividade soco emocional (SCHEIBE &
CARSTENSEN, 2010). Segundo este modelo, ocorre seleção voluntária e adaptativa
dos parceiros sociais ao longo da vida adulta e os idosos desempenham papel proativo
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no investimento emocional em relações que lhes são recompensadoras. As pessoas
se esforçam para manter contatos sociais positivos, mas, na velhice, esse esforço
pessoal está mais associado à proximidade emocional do que à percepção da
reciprocidade (LANG, WAGNER, WRZUS & NEYER, 2013).
Entre os fatores que mais afetam o bem-estar das pessoas idosas, destaca-se
a perda da independência ocasionada pelas doenças crônicas ou acidentes; a falta de
uma rede social de apoio, amigos e familiares, eas questões econômicas, que
interferem na qualidade do atendimento médico e da alimentação e no acesso às
atividades de lazer (ROCHA et. all. 2012).
A velhice não implica doença ou afastamento da sociedade, é necessário haver
um trabalho de integração por parte do idoso e da sociedade que o acolhe (SILVA, et.
all 2011). A família é a principal fonte de apoio e proximidade emocional e seus
vínculos são fundamentais para oferecer um contexto que favoreça o crescimento, o
desenvolvimento, a segurança e a autonomia dos idosos (FLORES & BERENBAUM,
2012).
O estudo de Batistoni e Namba (2010) descreve a idade cronológica como
forma de estruturar os ciclos de vida dos indivíduos e das sociedades em fases
distintas. Entretanto, existe um período de transição entre antigos modelos de
envelhecer e a construção de novas possibilidades, do ponto de vista individual, que
leva o indivíduo a se perceber como tendo uma idade diferente da idade real, que
desvirtua, entre outros, seu nível de funcionamento e estilo de vida atual e
principalmente sua maior expectativa de vida.
Debert (2012), afirma que o termo velho tem diferentes abordagens, pode ser
entendido como decadente, frustrado, vulnerável, algo que não é mais útil, todo esse
julgamento passa a ideia de oposição entre velho, antiquado, inútil e jovem, inovador,
útil. Essa comparação é a base da sociedade contemporânea que vamos nos
aprofundar adiante quando procuramos entender como é envelhecer nessa sociedade
atual.
Entretanto,

apesar

dos

desafios

vivenciados

pelas

sociedades

contemporâneas, democráticas, mas sob a influência neoliberal, houve avanços em
termos de garantias, em termos legais e em termos de políticas, contemplando,
inclusive o direito dos idosos.
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1.5. Envelhecer na sociedade contemporânea

De acordo com Maciel, Manhães, Guimarães (2015), envelhecer em busca de
mais saúde é algo que mais cresce nos últimos anos:
A sociedade contemporânea brasileira caminha para um
envelhecimento acelerado e incontestável. Os dadosdemográficos e a
pirâmide populacional sinalizam um novo panorama social, marcado
pelo envelhecimento e pela longevidade, em virtude de melhores
condições de vida proporcionadas por vários fatores, entre eles,
saneamento, saúde, educação e condições de moradia, que viabilizam
possibilidades de inserção dos que envelhecem de forma ativa na
sociedade (MACIEL, MANHÃES, GUIMARAES, 2015)

Pensar a experiência contemporânea do envelhecimento implica enfatizar o
aspecto sócio- cultural. Em uma sociedade consumista, onde o novo é valorizado e
modificado a cada segundo, somos influenciados pela mídia, por tendências, por
padrões de perfeição, por uma cobrança externa e interna, onde envelhecer passou a
ser uma tarefa cada vez mais difícil.
Percebe-se na história, uma mudança de paradigmas sociais em que o
passado, o habitual e o velho passaram a ser radicalmente recusados e o futuro, a
inovação e a notícia passaram a ser demarcações de valores sociais em que a
geração de estereótipos negativos em relação ao envelhecimento se instala com
maior frequência (DEBERT, 2012).
Para Bauman (2008), a formatação pós-moderna da vida social reflete uma
condição humana na qual predominam o desapego, a versatilidade em meio à
incerteza e a vanguarda constante de um eterno recomeço. Ou seja, não deve existir
em hipótese alguma nenhum indivíduo satisfeito, tanto no meio social quanto no
aspecto individual.
Carvalho Campos em 2010, no seu artigo Axiodrama: uma possibilidade de res
significar o tempo e a impaciência na pós modernidade, define bem o momento em
que estamos vivendo:

Estamos entregues a essa grande compulsão que se instala de
maneira globalizante, estamos cegos para olhar a nós mesmos e ao
outro, substituindo relações por vícios, trabalho desenfreado e
cacarecos pós-modernos, aumentando asensação de impaciência em
relação ao outro (CARVALHO, 2010, p. 4).
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A valorização do corpo jovem na sociedade contemporânea em nome de um
padrão impossível de ser alcançado é um fator determinante para uma má qualidade
de vida na terceira idade. Com a supervalorização da juventude, esse ideal não se
constitui apenas numa faixa etária, mas num estilo de vida, e o resultado acaba sendo
uma tentativa de normalização do envelhecimento a partir dos discursos médicos e
midiáticos de como deve ser a velhice, como as pessoas devem viver, entre outros
(MIGUEL, PAZZINI, 2016).
Em uma sociedade em que a juventude é bem valorizada e o adiamento do
envelhecimento, um lema cada vez mais presente nos discursos públicos de uma
publicidade cujas promessas valorizam rejuvenescimento, parece promover-se a ideia
de resistência e recusa da inevitabilidade do envelhecimento (CONWAY E HOCKEY,
1998 apud. ABOIM, 2014).
Rocha e Lima (2012) apontam que o idoso da contemporaneidade foi o adulto
da geração em que as relações familiares se definem com base nopátrio poder. As
autoras definem que, nesse momento, o domínio dos meios de subsistência
domésticos centrava-se na figura do pai, que habitava coma família extensa, composta
por filhos, genros e noras, onde o poder somente seria assumido pelos demais,
quando o idoso falecesse. Uma realidade diferente do que estamos vivendo hoje e
isso é o elo que afronta toda uma formação, uma crença, onde ao envelhecer você
seria importante, respeitado, hoje envelhecer é sinônimo de exclusão, incapacidade
de ser ultrapassado.
Na contemporaneidade, a manifestação da velhice aliada às atividades e ao
dinamismo na vida se distancia daquela observada no passado, em que as
representações sociais atrelavam velhice a descanso, quietude e inatividade (SILVA,
2008).
1.6. Envelhecer em diferentes culturas
O envelhecimento é um fenômeno universal e inerente à condição humana.
Desde a década de 1980, ele vem ocorrendo de forma mais intensa em nível mundial,
culminando na população de 893 milhões idosos entre os sete bilhões de habitantes
do mundo em 2011, com projeções de que irá abranger 2,4 bilhões de pessoas até o
ano de 2050, num total de 9,3 bilhões da população em geral (FUNDO DE
POPULAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2011).

12

Estudos sobre o envelhecimento em diferentes culturas são utilizados para
demonstrar diferentes experiências de envelhecer (ADLER, 1999 apud UCHÔA et all,
2002) e questionam a universalidade da visão ocidental que representa a velhice com
as ideias de deterioração e perdas. Esses estudos também contribuíram para ver a
velhice e o envelhecimento não só como fenômenos biológicos e naturais, mas como
fenômenos profundamente influenciados pela cultura.
Faller (et. all., 2015), no seu estudo sobre as percepções do envelhecimento
em diferentes culturas, conclui afirmando que:
Contudo, foi possível perceber a influência da cultura da terra natal
interferindo principalmente na forma de vivenciar a velhice, pois a
relação e os papéis dos membros da família e da colônia a que
pertencem trazem significados próprios a esse processo. Em síntese,
pode-se dizer que para os chineses, o trabalho é a oportunidade de se
manterem ativos e autônomos. Para os libaneses, a vivência do
envelhecer se atrela aos preceitos religiosos e aos laços familiares; já
os franceses denotam que a velhice remete à liberdade, à busca
interior e de qualidade de vida. Para os paraguaios e brasileiros, o
envelhecer foi marcado por aspectos negativos consequentes de
doenças crônicas, acompanhado das limitações físicas, dependência
financeira e perda de autonomia(FALLER, TESTON, 2015, p. 136).

Certas culturas tradicionais associam a idade avançada à admirável sabedoria
diante das incertezas da vida. Hoje, pouco parece restar dessa tradição no Ocidente.
Se comparada à de outras épocas, talvez esta concepção atual da velhice seja um
produto daquilo que Darcy Ribeiro qualificou como mão de obra carvão: o operário
que é exaurido até as últimas forças e, então, abruptamente descartado como um
eletrodoméstico que não presta mais serviços (CASTRO, 2016).
Sobre essa temática Barros ( 2011) vem contribuir afirmando que:
O desenrolar da vida ganha significados distintos nas diferentes
culturas e nos diferentes contextos históricos e sociais de uma
determinada sociedade. Elaboram-se periodização e desenvolvem-se
sentidos e práticas próprios para cada etapa da transição entre os
momentos ao longo da vida (BARROS, 2011, p.47).

A identidade se modifica com o passar do tempo e de acordo com o contexto
no qual o sujeito está inserido e do contato com o outro, assim sempre existe essa
busca incessante de identidade para construir uma história que nos difere uns dos
outros (HALL, 2006). Apesar da atual realidade mundial em relação longevidade onde
observamos um aumento significativo de idosos, o próprio envelhecimento ainda
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recebe, em nossos dias, uma interpretação negativa, muito próximo do patológico
(FERRAZ, 2010).
Ao nos aprofundarmos no envelhecer dentro grupos sociais marcados por
perseguições, preconceitos, marginalização, com valores completamente diferentes
da sociedade capitalista, onde segundo Bauman (2008), o consumo é interpretado
pela sociedade contemporânea como a medida de uma vida bem-sucedida, da
felicidade e mesmo da decência humana. Onde os excluídos dessa sociedade de
consumo, aqueles cujos meios não estão à altura dos seus desejos, segundo os
moldes liberais, e que antes eram encarados como malandros, desocupados, e
precisava ser tratado com meios coletivos, só podem ser agora, redefinidos como
classes perigosas, e/ou então classes criminosas, uma vez que, nesse mundo
globalizado, não ter poder de consumo se consolida como crime. Ou seja, poderíamos
definir uma estrutura social não mais pautada na divisão de classes econômicas, mas
sim entre um grupo deconsumidores e não consumidores. Apenas iríamos consolidar
o que já está no imaginário social da sociedade contemporânea, principalmente em
relação a grupos étnicos como os ciganos.
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CAPÍTULO 2. OS CIGANOS E SUAS INTERFACES CULTURAIS
Os ciganos são um povo nômade que, partindo do norte a Índia, há cerca de
mil anos, se deslocou para o Ocidente, embora fosse umgrupo numericamente exíguo,
atingiu quase todos os países da Europa e, hoje, sua presença é assinalada em todos
os continentes. Os ciganos são nômades, mas nem todos os nômades são ciganos
(ROSSO, 2004).
2.1. A origem e a historia dos ciganos
A autora Cristina da Costa Pereira (2009), uma das primeiras autoras a
discutirem sobre o povo cigano, descreve como tudo aconteceu:
A origem dos ciganos e o porquê de sua dispersão pelo mundo são
assuntos tão discutidos quanto não resolvido. Na atualidade, a maioria
dos ciganólogos afirma que os ciganos se originaram do Noroeste da
Índia, atual Paquistão, e alguns dizem que se dispersersaram por não
se submeterem mais ao sistema de castas. Esse endurecimento
político – a chegada dos árias por volta de 1.500 a.C empurrou o
cigano a regiões mais inóspitas, levando as tribos a se nomadizar
ainda em solo hindu e se especializar em ofícios comuns aos errantes.
Séculos depois, as invasões muçulmanas expulsaram os ciganos da
Índia e então se teria iniciado a sua peregrinação pelo mundo
(PEREIRA, 2009, p.19).

Acredita que a origem dos ciganos está na região do Punjab, no noroeste da
Índia, isto devido a vários elementos interiores e exteriores, tais como, as roupas, a
língua, o nomadismo, as práticas de adivinhação como a quiromancia, a cor da pele,
rituais antes e após o casamento, a valorização da virgindade antes do casamento
bem como outros elementos que os identificam com alguns povos da Índia (GARCIA,
2014).
Andrade (2013) afirmou que os ciganos podem ser identificados por três
diferentes grupos, que são eles: Rom, Sinti e o Calon, baseando –se emestudos de
diferentes ciganólogos. Os Rom ou Roma, que tem como dialeto principal o Romani,
esta subdividido em subgrupos como: Kalderash, Matchuaia, Lovara, Curara, entre
outros. Estes tem origem no leste europeu e nos países balcânicos. O grupo
identificado como Sinti, seu dialeto é o Sintó, e eles podem ser encontrados na França,
Itália e também Alemanha, o terceiro e ultimo grupo conhecido como Calon ou Kalé,
seu dialeto é o Caló, os mesmos vivem em Portugal ou na Espanha, mas migraram e
também foram deportados para os países da Europa e América do Sul.
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As comunidades ciganas atuais são geneticamente bastante diversificadas e
incorporaram de forma diversa os elementos genéticos das várias populações
europeias. A incorporação de genes de origem europeia é maior quanto maior for a
distância geográfica do ponto de origem e à medida que aumenta também o tempo
decorrido na migração (MENDIZABA, et. all., 2011).
Na Europa, durante o período da Inquisição, os ciganos foram proibidos de usar
seus trajes típicos, cujas cores berrantes e gosto extravagante fugiam à norma social.
Não podiam falar suas línguas, nem viajar, muito menos exercer os ofícios tradicionais
ou até mesmo se casarem com pessoas do mesmo grupo étnico. Ademais, a
miscigenação de traços fisionômicosdos ciganos com outros povos (alemães, judeus,
dentre outros) alterou sua fisionomia e, por isso, é comum encontrarmos ciganos de
olhos claros e cabelos louros (MOTA, 2015).
Os documentos históricos comprovam que as primeiras expedições de ciganos
encontradas no Brasil se deram em Salvador, principalmente por se tratar de uma
capital colonial, aonde posteriormente a expansão veio a ocorrer principalmente a
partir de 1700, em direção a região das Minas Gerais. Paraalguns historiadores esse
fato aconteceu devido a enorme popularidade do ouro na região onde se localizavam
tais minas (NERY, NASCIMENTO, 2014). Essa primeira referencia aos ciganos no
Brasil, aparece num alvará de Dom Sebastião, de 1575, transformando em degredo a
pena das galés de um certo João das Torres, cigano que aqui aportara com a mulher
e filhos. Não é certo que fosse o primeiro a chegar aqui, mas é o primeiro de que se
tem documentação segura (ROSSO, 2004).
A analise feita pela Associação Internacional Maylê Kali, dos dados da pesquisa
de Informações Básicas Municipais, realizada pelo Instituto de Geografia e Estatística
(IBGE) em 2011, sobre a distribuição dos acampamentos ciganos no Brasil realizada
pela, obteve como resultado a identificação 291 acampamentos ciganos, localizados
em 21 estados. Os estados com maior concentração são: Bahia com 53, Minas Gerais
com 58 e Goiás com 38. Os municípios com 20 a 50 mil habitantes apresentam a
maior concentração de acampamentos. Desse universo de 291 municípios que
declararam ter acampamentos ciganos em seu território, 40 prefeituras afirmaram
desenvolver políticas públicas para os Povos Ciganos, o que corresponde a 13,7%
desses municípios. Em relação à população cigana total, estima-se que são mais de
meio milhão no Brasil (BRASIL CIGANO, 2013).
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2.2. Perseguições e mitos da cultura
Desde as mais antigas origens, a história dos ciganos é marcada pelo
deslocamento constante de representações sociais diversas, que são produto de uma
confluência de discursos mitológicos científicos e práticas cotidianas num campo de
forças assimétricas (DIMITRI, 2006). Estudos demonstram que os estereótipos
negativos dos ciganos geralmente os descrevem como vadios, delinquentes,
desonestos e preguiçosos. Já as mulheres ciganas, por causa da prática da leitura de
mãos, são associadas a bruxas, justiceiras e mistificadoras (TEIXEIRA, 2008).
Essas representações negativas em relação aos ciganos iniciam-se, em um
dado momento do século XVI, estas são elaboradas pelas autoridades públicas e
pelos governantes em geral, que, sob o argumento de protegerem a ordem e saúde
pública, implementaram as primeiras políticas persecutórias em relação aos ciganos,
e eles serão perseguidos apenas por serem ciganos (FAZITO, 2006).
Santos (et.all., 2016), contribui sobre este assunto, mostrando que a visão
preconceituosa e de exclusão contra os ciganos se disseminou em muitos países. O
ser cigano, diferente aos olhos dos ditos padrões impostos nos tantos séculos que se
passaram após seu surgimento, demonstra como o ódio manifesto, totalmente
embasado

em

preconceito,

fez

com

que

inúmeros

ciganos

morressem

impiedosamente.
Na pesquisa realizada em 2016 em Sergipe e Alagoas, onde foi indagado
dentre outros assuntos do estudo, sobre como se opera desumanização para uma
minoria marcada pela resistência e diferenciação cultural: os ciganos, considerando o
fato de viver perto ou distante de comunidades ciganas um estruturador das imagens
e dos processos de desumanização a elas associados. As imagens formadas sobre
os ciganos são mais abertamente deslegitimadas, e, sobretudo, de exclusão moral.
As objetivações mais frequentes e importantes nas imagens desse grupo foram o
medo, o crime e a percepção da diferença para os que vivem perto. Já para os de
longe, o núcleo central traz o cigano nômade e pitoresco, mas também negativo
(LIMA, FARO, SANTOS, 2016).
Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos ciganos haviam sido mortos mas,
mesmo assim, algumas políticas desastrosas continuaram sendo empregadas em
diversos países como Inglaterra, Holanda, Alemanha eFrança, sob o pretexto de se
utilizarem estudos e métodos científicos no controle dos grupos ciganos, apoiados em
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grupos de cientistas sociais, médicos, psicólogos e assistentes sociais, muitas
autoridades públicas continuaram e ainda continuam tratando os ciganos
discriminatoriamente (FAZITO, 2006).
2.3. Valores e Costumes dos Ciganos
Segundo Ramanush (2012), a língua é uma variável relevante nessa
diferenciação, sendo essencial perceber a diversidade das especificidades culturais,
tanto nos rituais de casamento quanto nos funerais, que se diferenciam em alguns
aspectos pelas cerimônias e atitudes, havendo parâmetros do que poderia ser
semelhante, como idade, festejos e cerimônias de luto.
A música e a dança são dons bem marcantes dessa cultura. A dança entre os
ciganos possui, como toda história da tradição cultural, um lastro antigo e um
contemporâneo que a relativiza a partir dos momentos de convívios com outros seres
(PINTO, MENEZES, FERREIRA, 2015).
Rosso (2004), afirma que a família é o centro gravitacional desta unidade, e
polariza em torno de si toda a pedagogia através da qual são educados os novos
membros do grupo, pois isto assegura a reprodução social, politica, ética e econômica.
Os filhos normalmente representam uma forte fonte de subsistência,
assim como as mulheres, devido à prática de pedir esmolas e de ler
as mãos. Os homens, ao atingirem entre treze e quinze anos de idade,
são frequentemente iniciados em outras atividades, como acompanhar
o pai às feiras para ajudá- lo na venda de produtos artesanais. Além
do núcleo familiar, a noção de família é numerosa e compreende os
parentes, com os quais sempre são mantidas relações de convivência
no mesmo grupo, comunhão de interesses e de negócios. Mantém
contato frequente mesmo se as famílias vivem em lugares diferentes
(MOTA, 2015, p.29).

Outra caraterística visível e marcante mantida e valorizada até os dias de hoje
são as vestimentas, estas são fundamentais para identificarmos os ciganos dos não
ciganos. Segundo Liechocki (1999), a vaidade é umacaracterística visível nos ciganos,
eles adoram usar joias, até nas obturações nos dentes, os vestidos são feitos com
tecidos brilhantes, como o cetim, os xales utilizados na cintura ou nos ombros são com
franjas e semprecom muitas cores.
A identificação dos valores e costumes variam de acordo com os subgrupos
que eles pertencem, segundo Mota (2015) os Sintis e os Calons são menos
conservadores e tendem a esquecer com mais rapidez a cultura dos países por onde
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passam, já os Rom de imigração mais recente, nota-se uma tendência à conservação
das tradições, da língua e dos costumes próprios dos diversos subgrupos.
O nomadismo é uma prática generalizada pelo senso comum relacionada aos
ciganos, porem isso não é uma regra, podem ocorrer à fixação seminômade e a
chamada sedentária que é a fixa, explicada melhorpor Teixeira (2008), onde ele
especifica nômades são aqueles mudam de local frequentemente e vivem em
acampamentos com tendas de lonas e sem muitosaneamento básico. Os chamados
seminômades são aqueles que podem ou não se deslocarem com menos
regularidade, mas também não possuem uma moradia fixa. Já os sedentários são
aqueles que têm uma residência fixa.
Quanto à religião, eles não possuem nenhuma regra especifica, eles creem em
Deus e no misticismo da natureza valorizada pela cultura, na grande maioria das
vezes eles seguem a religião mais comum do local onde vivem. Mota (2015) contribui
sobre o assunto:
Apesar de serem, em sua maioria, católicos, existem muitosciganos
que simpatizam com mais de uma religião e podem, inclusive, seguir
várias, ou, inclusive, nenhuma. Muitos acreditam em reencarnação. A
espiritualidade dos ciganos é composta por uma força maléfica (Beng)
e uma benéfica (Del ou Dével), que se contrapõem no universo, além
de Kristesco (Jesus Cristo) e uma série grande de entidades naturais
(gnomos, duendes, ondinas, etc.). Normalmente, para evitar
preconceitos e situações conflitantes, costumam adaptar-se à religião
do país que os acolhe. No Brasil, existem ciganos espíritas, católicos
e evangélicos (MOTA, 2015, p. 32).

O dialeto utilizado pelos ciganos é bem diversificado e marcante, já que é uma
cultura que foi transmitida oralmente, essa característica tambémé utilizada para
manter a comunicação entre eles sem que os nãos ciganos entendam o que esta
sendo falado. Segundo Andrade (2013) um cigano nãoensina a um não cigano os
detalhes a sobre sua língua, mesmo que ela tenha se modificado ao longo dos anos
e das viagens, já que os ciganos estão sempre em contato com outras culturas, sua
preservação tornou-sequase necessária à sobrevivência. A proteção que há em torno
dessa linguagem revela uma estratégia de defesa em relação a um conhecimento que
as outras pessoas da comunidade não devem ter acesso. Ao mesmo tempo em que
representa a permanência do sentimento de ser cigano, mesmo que reconheçam que
nem todos detêm o conhecimento suficiente sobre ela, principalmente os ciganos mais
novos (SILVA, 2013).
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Com a oralidade valorizada, a escrita não é algo considerado importante por
eles, porem existem ciganos que procuraram adquirir as documentações básicas, para
tentar se inserirem com mais facilidade na sociedade contemporânea ou até mesmo
interessada em ter um mínimo de direitos básicos, mas esse comportamento não é
uma regra da cultura (SANTOS, GUSSO, 2016). Talvez não procurem se identificar
por não reconhecerem formalmente as autoridades civis, por viverem na fronteira, ou
seja, nos espaços de fronteira de contatos interculturais, cujas características resultam
do cruzamento de referências, contestações políticas e construção de novas
estratégias de sobrevivência (MOTA, 2006).
Segundo Garcia (2017), podemos afirmar que para muitos estudiosos a língua
condensa toda a identidade de um povo e a morte de umalíngua equivale a morte de
uma cultura, e por isso é um ramo muito estudado dentro da antropologia e que,
ultimamente vem ganhando grande espaço, pois atualmente com o sistema capitalista
a cada dia mais dominante e expansivo, e sempre se impondo em relação a algumas
culturas minoritárias e ágrafas, muito está se perdendo.
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CAPÍTULO 3. REVISÃO BIBLIOMÉTRICA DO ENVELHECIMENTO HUMANO NA
CULTURA CIGANA

Com o passar dos anos, as pesquisas cientificas e tecnológicas estão
passando por transformações e mudanças, e tem exigido a utilização de novos
instrumentos de intervenção, objetivando assim, um tratamento de dados mais
criterioso, diante de uma demanda de indicadores mais robustos que possam trazer
novas formas de interpretar e produzir conhecimentos científicos e tecnológicos
(SOARES, et. all., 2016).
O termo bibliometria vem das palavras bibliografia, informação, ciência e
biblioteca, sendo respectivamente análogos ou próximos de sua natureza, objetivos e
aplicações. Sendo um instrumento de pesquisa que avalia os textos científicos de
áreas específicas de produção científicas já pesquisadas. (SILVA et al, 2012). Para
Thanuskodi (2011) as técnicas bibliométricas são utilizadas para estudar com mais
detalhes específicos às características bibliográficas dos artigos e das análises das
citações.
O presente capítulo apresenta os resultados de uma pesquisa bibliométrica que
buscou identificar toda produção científica nacional e internacional relacionada com o
envelhecimento na cultura cigana. A bibliometria é a área de estudo que utiliza os
métodos matemáticos e estatísticos para investigar e quantificar os processos de
comunicação escrita.
Como fonte para este estudo utilizou-se a base Scopus disponível no Portal de
periódicos da Capes. O rastreio foi realizado no dia 19 de setembro de 2017, por meio
da opção de busca rápida, a qual retorna publicações cujas palavras chave tenham
cigano, cultura e envelhecimento, digitados nos títulos, nos resumos ou nas palavras
chaves.
A escassez de publicações com os temas relacionados ampliou-se o campo de
pesquisa para uma análise das mesmas variáveis poremindependentes, ou seja, sem
relaciona-las. Assim, o problema de pesquisa norteador do presente capitulo, foi
responder quantos artigos foram produzidos sobre o envelhecimento humano na
cultura cigana.
Acredita-se que, mesmo com o resultado de pesquisa realizada neste capitulo
tenha sido reduzida, conseguiu-se coletar uma quantidade de material suficiente que
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servirá para demonstrar o quanto ainda se precisa de publicações na área abordada
e também, para aqueles que desejam discorrer sobre o tema, esse artigo servirá como
uma base de dados facilitadora para que os pesquisadores possam encontrar mais
facilmente as publicações sobre o tema.

Gráfico 1. Distribuição das publicações cientifica no mundo a partir da relação das variáveis
cigano, cultura e envelhecimento.
Fonte: Scopus (2017).

O artigo acima registrado no gráfico é intitulado: “Estereótipos sobre idosos:
Dissociação entre crenças pessoais e coletivas” do Programa de Pós- Graduação em
Psicologia da Universidade Federal de Sergipe em São Cristóvão no estado de
Sergipe teve como objetivo investigar os estereótipos sobre um grupo formado por
estudantes universitários na cidade de Aracaju, através do conceito de dissociação,
buscando entender como as crenças pessoais e as atribuídas á sociedade sobre os
idosos são organizadas, ou seja, o artigo não teve como objetivo estudar o
envelhecimento na cultura cigana e sim a percepção dos idosos da sociedade
contemporânea, o que dificulta o desenvolvimento do nosso trabalho, mas também
valoriza como fontes de possíveis trabalhos futuros.
Diante deste resultado, pesquisamos a distribuição das publicações científicas
no mundo, os principais autores e os países com mais publicações,a partir destas
mesmas variáveis só que independentes, ou seja, sem relaciona-las. Com objetivo de
compreender a trajetória dessas variáveis no meio cientifico de publicações e a não
relação delas, pois os temas interdisciplinares e mesmo assim, ainda não foram
relacionados em nenhuma pesquisa cientifica.
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3.1. Ciganos
Iniciamos pela variável cigano, onde a representação socialmente difundida é
que ser cigano é ser nômade, livre de todos os compromissos e laços, exceto os de
sangue (MAGANO, MENDES, 2014).
O gráfico a seguir apresenta a distribuição das publicações sobre o tema
cigano, entre o período de 2013 a 2017. O que mais se destaca no gráfico é o aumento
de publicações no ano de 2016, contabilizando treze publicações, no total de vinte e
duas no período estimulado de cinco anos, o que é considerado um número de
pequena expressão cientifica, quando comparados a outros temas.
Sobre esse assunto Almeida et.al. (2012) afirma:
Se, por um lado, a escassez de trabalhos científicos sobre o tema da
vida de povos ciganos não despertara interesse como objeto de
estudo, por outro lado também não despertara interesse político em
trazer essa etnia à luz da sociedade, legitimando-a enquanto entidade
viva produtora de história econhecimento de si como exercício de
autonomia. Em conjunto, esses fatos convergem para o ponto singular
de invisibilidade sociopolítica em que esses povos se encontram
(ALMEIDA, SILVA, PEROSA, 2012, pp.5).

Essa afirmação vem exaltar a necessidade de despertarmos em outros autores
um incentivo para novos estudos de culturas diferentes em especial a cultura cigana,
que é uma cultura milenar, rica de informações e de interesse mundial. A principal
dificuldade encontrada pelos autores que se interessam pelo tema, esta na oralidade
da cultura que é uma característica pertinente e conservada até nos dias atuais.

Gráfico 2. Distribuição das publicações cientifica no mundo a partir da variável cigano no
período dos últimos cinco anos 2013 a 2017.
Fonte: Scopus (2017).
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Rosso (2004) afirma que os ciganos não têm tradição escrita, os estudiosos
encontraram dificuldades para reconstruir a etapas da historia desse povo nômade.
Os testemunhos conservados não vão além de mil anos de história. O que pode
justificar a dificuldade em encontrar trabalhos com orientações teóricas, como também
de metodologias e técnicas de pesquisa científica quando o estudo é sobre o povo
cigano.

Gráfico 3. Principais autores que mais publicaram utilizando o temacigano no período de 2013
a 2017.
Fonte: Scopus (2017).

A autora que mais apresentou publicações no período estipulado de 2013 a
2017 é Maria Manuela Mendes, doutora em Ciências Sociais do Instituto Universitário
de Lisboa em Portugal, investigadora no Centro de Investigação e Estudos de
Sociologia também do Instituto Universitário de Lisboa e coautora dos livros: Estudo
Nacional Sobre as Comunidades Ciganas; Ciganos Portugueses:olhares plurais e
novos desafios em uma sociedade

em transição; Identidades, Racismo e

Discriminação: Ciganos da Área Metropolitana de Lisboa; Acidade entre bairro
seImigração; Identidadese discriminação: imigrantes russos e ucranianos na área
Metropolitana de Lisboa. Essa autoradedicou-se a investigar a cultura cigana,
principalmente os ciganos residentes em Portugal,virando assim referência em vários
trabalhos científicos sobre o tema. Como podemos ver no gráfico abaixo Portugal
aparece como o país que mais produziu trabalhos cientifica sobre a temática.
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Gráfico 4. Países com mais publicações utilizando o tema cigano no período de 2013 a 2017.
Fonte: Scopus (2017).

Maria Manuela Mendes tem desenvolvido investigação nas áreas da
etnicidade, estudos ciganos, imigração, exclusão social, desenvolvimento local,
realojamento e territórios desqualificados, o que ajuda Portugal se tornar o único país
a ter publicações no período acima citado, como podemos ver no gráfico acima, já que
é uma cultura que não tem muitas referencias devido a dificuldade de aproximação e
dos mínimos registros existentes cientificamente reconhecidos.
3.2. Cultura
Segundo o estudioso brasileiro Alfredo Bosi (1996), em dialética da
colonização, define cultura a partir da linguística e da etimologia da palavra: cultura,
assim como culto e colonização, viria do verbo latino colo, que significa eu ocupo a
terra. Cultura, dessa forma, seria o futuro de tal verbo, significando o que se vai
trabalhar, o que se quer cultivar, e não apenas em termos de agricultura, mas também
de transmissão de valores e conhecimento para as próximas gerações. Ou seja,
cultura possui vários significados se tornando um assunto interdisciplinar.
Realizou-se então, a pesquisa com a variável, cultura e utilizou-se as
informações a partir da base de Scopus, disponível no Portal de Periódicos da Capes,
cujo rastreio foi realizado também no dia 19 de setembro de 2017, por meio da opção
de busca rápida, a qual retorna publicações cujas palavras chaves tenham cultura
digitados nos títulos, nos resumos ou nas palavras
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chaves nos últimos cinco anos, período de 2013 á 2017 (até o momento da busca).

Gráfico 5. Distribuição das publicações cientifica no mundo a partir da variável cultura no
período de 5 anos de 2013 a 2017.
Fonte: Scopus (2017).

O gráfico 5 demonstra como o número de publicação aumentou comparando
com as pesquisas realizadas anteriormente neste mesmo estudo com as variáveis
anteriores, totalizando 46.886 publicações, o que justifica por ser um tema mais amplo
com uma diversidade de vertentes a serem exploradas cientificamente.
Informação esta que se confirma no estudo realizado por Silva (2007) onde ele
se propôs a estudar a definição de alguns conceitos históricos, afirma- se que o
conceito de cultura é um dos principais nas ciências humanas, aponto de a
Antropologia se constituir como ciência quase somente em torno desse conceito. Na
verdade, os antropólogos, desde o século XIX, procuram definir os limites de sua
ciência por meio da definição de cultura. O que se torna difícil por ser um conceito tão
amplo para defini-lo apenas com uma linha de raciocino.
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Gráfico 6. Principais autores que mais publicaram utilizando o temacultura no período de
2013 a 2017.
Fonte: Scopus (2017).

O autor em destaque é da Colômbia, Robinson Ramírez-Vélez, Ph.D. e
professor na Universidade de Rosário, em Bogotá, Colômbia. Suas pesquisas são
com questões relacionadas ao exercício e ao metabolismo com a obesidade e ao
desenvolvimento de fatores de risco cardiometabólicos em crianças e adultos (fonte:
https://orcid.org/0000-0003-3075-6960).
O segundo autor, que também se destaca no gráfico acima foi o autor Carlos
Alexandre Costa Crusciol, este tem graduação, mestrado e doutorado em agronomia,
com experiência na área de agricultura, com ênfase em sistemas de produção
agrícola, manejo da fertilidade do solo e fisiologia aplicada, atuando principalmente na
cultura do arroz, amendoim e cana de açúcar, e nos temas integração lavourapecuária,

silício

na

agricultura

e

reguladores

vegetais

(fonte:

lattes.cnpq.br/9699574692653413).
Os autores em destaques possuem formações acadêmicas completamente
diferentes e a base dos seus estudos também se diferem bastante o que demonstra
mais uma vez a interdicisplinaridade do termo, sem tirar a importância cientifica dos
estudos realizados.
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Gráfico 7. Países com mais publicações utilizando o tema cultura no período de 2013 a 2017.
Fonte: Scopus (2017).

O país que mais se destacou com a variável cultura na pesquisa realizada foi o
Brasil, informação esta que vem de encontro com o autor Silva (2007), onde define
cultura como:
O conjunto de realizações humanas, materiais ou imateriais que levanos a caracterizá-la como um fundamento básico da História, que por
sua vez pode ser definida como o estudo das realizações humanas ao
longo do tempo. Tal percepção, no entanto, só se desenvolveu
plenamente com a Nova História, na segunda metade do século XX.
(...) No Brasil, tal linha fez escola, e a História Cultural é hoje uma das
mais produtivas, com pesquisadores como Ronaldo Vainfas, Lilia
Moritz Schwarcz e Luiz Mott, que trabalham seja com a História do
cotidiano, o imaginário, a micro-história e da História das
Mentalidades, todas elas áreas que se desenvolveram com a inserção
da cultura como objeto da História (SILVA, 2007).

Com a definição acima o autor explica como o Brasil defini a variável cultura e
como ela faz parte da nossa historia cientifica. Tamanha a importância deste tema no
país que ele aparece na Constituição Federal de 1988 a ser protegido pelo Estado.
No artigo 215 da Constituição Federal, o Estado tem que garantir a todos sem exceção
o pleno exercício dos direitos da cultura, com os acessos as fontes da cultura nacional
e o apoio e incentivo com a valorização das manifestações culturais. A lei estabelece
um

plano

nacional

culturacomobjetivodedesenvolveraculturanopaíseasintegraçõesdeações

de
como:

defender e valorizar o patrimônio cultural do nosso pais, produzir e promover a difusão
dos bens culturais, formar pessoas qualificadas para gerir a cultura em suas diversas
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dimensões, democratizar o acesso aos bensculturais que possuímos, além da
valorização de diversidade étnica e regional que o Brasil possui.
Essa temática vem sofrendo algumas modificações ao longo do tempo o que
aumenta a amplitude da sua definição, dificultando conceituar apenas analisando por
uma linha de raciocínio, já que estamos nos referindo de algo que é essencial para
qualquer nação ou povo, no intuito de demostrar características fundamentais que na
maioria das vezes perpetuam durante anos.
3.3. Envelhecimento
Envelhecer é um fenômeno comum á natureza humana e seus desdobramento
tem sido alvo de inúmeros estudos abordando o tema, em toda sua complexidade,
sob diversos ângulos, biológico, social e psicológico (OLIVEIRA, GUIMARAES,
RODRIGUES, 2015).
Ao analisar as publicações e estudos da variável, envelhecimento utilizou-se as
informações a partir da mesma base de Scopus, disponível no Portal de Periódicos da
Capes, cuja rastreio foi realizado também no dia 19 de setembro de 2017, por meio
da opção de busca rápida, a qual retorna publicações cujas palavras chaves tenham
envelhecimento digitados nos títulos, nos resumos ou nas palavras chaves nos últimos
cinco anos, período de 2013 á 2017 (até o momento da busca).

Gráfico 8. Distribuição das publicações cientifica no mundo a partir da variável
envelhecimento no período de cinco anos de 2013 a 2017.
Fonte: Scorpus (2017).
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Este é um tema com bastante relevância nas políticas públicas nos últimos
anos, devido ao crescimento rápido desta faixa etária, pois vem gerando vários
desafios nas áreas médicas, psicossociais e econômicas, o que contabilizou segundo
o nosso estudo, 2.343 trabalhos, sendo 301 publicações no ano 2017.
Sobre o aumento do interesse nos estudos sobre envelhecimento a autora Neri
(2013), destaca:
Conceituar envelhecimento seria impensável há pouco mais de um
século, quando a velhice era mais definida pelas doenças do que pela
continuidade das boas condições de saúde, da atividade e do
envolvimento vital para um grande número de idosos e pela presença
de forte variabilidade nas formas de viver a velhice.(...) Para a maioria,
significava envelhecer, ou ter uma velhice curta e cercada de doenças,
incapacidade e inatividade. (...) Na biologia, eram tempos da vigência
do paradigma de ciclo de vida, segundo o qual o desenvolvimento
humano é explicado por processos lineares de crescimento,
culminância (biologicamente representada pela capacidade de
reproduzir a espécie) e contração (correspondente ao envelhecimento
e à morte) (NERI, 2013, p. 21).

O aumento de publicações no ano de 2017 pode ser justificado de acordo a
reflexão da autora, o que consequentemente ocorreu um crescimento de disciplinas e
formações acadêmicas com cursos de especializações, graduações e pósgraduações nas áreas de geriatria, gerontologia, entre outros que focam no estudo da
terceira idade.

Gráfico 9. Principais autores que mais publicaram utilizando o temaenvelhecimento no
período de 2013 a 2017.
Fonte: Scopus (2017).

Quando nos propusemos a analisar os autores que mais utilizaram a variável
em estudo, observamos que a autora Maria Lúcia Lebrão se destaca, ela era médica,

30

concluiu seu mestrado e doutorado na faculdade de Saúde Pública da Universidade
de São Paulo, coordenadora do estudo SABE – Estudo longitudinal de múltiplas
coortes sobre as condições de vida e saúde das pessoas idosas e dedicou seus
estudos

a

epidemiologia

do

envelhecimento

(fonte:

CV:

http://lattes.cnpq.br/5317708343061802, 2015).
No primeiro momento a terceira idade era estudada apenas através
dasenfermidades que são comuns nesta fase da vida, então apenas os médicos se
dedicavam a estudar este período, que era curto e sem muitos recursos. Diferente na
realidade atual, onde a cada dia os estudos vão crescendo em busca de uma
qualidade de vida melhor para esta fase, e por isso vários profissionais vem
dedicando-se a isso.

Gráfico 10. Países com mais publicações utilizando o tema envelhecimento no período de
2013 a 2017.
Fonte: Scopus (2017).

O Brasil também ganha destaque quando analisamos o país que mais publicou
no período acima citado, o que pode ser justificado por alguns fatores como a
transição demográfica que vem ocorrendo em todo o mundo, a aprovação do Estatuto
do

idoso

que

aconteceu

em

setembro

de

tambémoaumentodeuniversidadesecursosdepós-graduaçãonasáreas

2003

e

voltada

à

temática que podem ter impulsionado o interesse os novos estudos e publicações.
A pesquisa bibliometrica nos mostrou como o estudo dessas três variáveis
relacionadas terá grande importância tanto no meio cientifico, quanto para a saúde
publica. Pois irá permitir o resgate da cidadania de um povo que vive a margem da
nossa sociedade, apenas por terem uma cultura diferente e desconhecida até o
momento.
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4. METODOLOGIA
4.1. Local da pesquisa
Definiu-se como local da pesquisa o acampamento cigano, que está localizado
em Tócos, o décimo sétimo distrito do município de Campos dos Goytacazes, interior
do estado do Rio de Janeiro. Segundo dados do IBGE no ano de 2010 pela lei estadual
nº 79, de 23-04-1958, foi criado o distrito de Tocos e anexado ao município de
Campos, distrito formado com terras desmembrado do distrito de Goitacazes, neste
mesmo ano, Tócos possuía
8.164 habitantes.

Figura 1. - Mapa de Campos dos Goytacazes.
Fonte: GOOGLE MAPS. [Mapa de Campos dos Goytacazes]. [2018]. Disponivel em:
https://www.google.com.br/maps/place/Tocos/Campos+dos+Goytacazes

O terreno que eles estão utilizando foi emprestado por um empresário local,
sem custos e fica próxima a beira do Rio. No período do estudo algumas famílias de
ciganos ali acampados conseguiram comprar uma parte do terreno ao lado para
construírem suas casas e assim fixarem em nosso município.
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Figura 2. Mapa do Distrito de Tócos em Campos dos Goytacazes/RJ.
Fonte: GOOGLE MAPS. [Mapa do Distrito de Tócos]. [2018].
https://www.google.com.br/maps/place/Tocos/Campos+dos+Goytacazes

Disponivel em:

4.2. Sujeitos da pesquisa
Foram ciganos que já passaram pelo rito nupcial (casamento) e/ou atingiram a
idade de quinze anos. Já que segundo Rosso (2004)normalmente, a pessoa que se
considera jovem, no grupo cigano, já é pai ou mãe de família.
O critério desta amostragem se deu por acreditarmos que com esta idade
mínima estipulada, eles já estejam preparados para responderem sobre suas
percepções sobre seu futuro, já que na grande maioria possuem responsabilidades
com sua comunidade como preza a cultura cigana.
Característica considerada relevante para o critério de escolha, uma vez que
a partir dos resultados obtidos nesse esse estudo, permitirá reconhecer o que os
ciganos em diferentes estágios da vida e com diferentes responsabilidades na
comunidade consideram relevantes no processo de envelhecimento.
4.2.1. Aspectos éticos
As entrevistas ocorreram somente após aprovação do Projeto pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Campos/ Fundação Benedito Pereira
Nunes com o parecer CAAE:79768317.5.0000.5244 (ANEXO I), este tem como
atribuição de avaliara eticidade dos projetos de pesquisas de graduandos,
pesquisadores, tecnologistas e estudantes de pós-graduação da região norte
fluminense.
Os princípios éticos dispostos na Resolução Nº 196/96, do Conselho Nacional
de Saúde serão respeitados em todo o processo de pesquisa, especialmente durante
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a coleta de dados. Sendo que, os ciganos foram informados sobre o objetivo e a
importância do trabalho para a obtenção do título de mestre em cognição e linguagem,
e de que estavam livres para aceitar participar da pesquisa, assinando o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (ApêndiceI) que foi entregue no momento
imediatamente anterior à realização da entrevista.
4.3. Tipo da pesquisa
A pesquisa é do tipo qualitativo, de corte transversal. O critério de definição do
tamanho da amostra será atingir totalidade dos sujeitos com perfil
4.4. Instrumentos para coleta
O estudo foi realizado por meio de questionário fechado, com perguntas sobre
dados sociodemográficos (ApêndiceI) e questionário aberto, com perguntas sobre o
conhecimento em relação ao processo de envelhecimento e às alterações que foram
percebidas pelos ciganos com o propósito de avaliar o perfil e o conhecimento dos
mesmos (Apêndice II).
4.5. Procedimento
Primeiramente, foi realizado um trabalho não sistemático de observação no
centro da cidade de Campos dos Goytacazes, local escolhido por ter um grande
número de pessoas com diferentes níveis sociais e culturais, este trabalho foi
realizado em cinco dias e em diferentes horários, com o objetivo de encontrar pessoas
com caraterísticas semelhantes ao povo cigano.
O resultado desta primeira etapa foi positivo, pois foi possível a aproximação
de uma mulher com vestimentas típica de uma cigana que estava acompanhada do
marido, após explicar o interesse em fazer um estudo no acampamento onde a mesma
mora, ela foi bem receptiva, porem chamou o marido e pediu a ele autorização para
que eu pudesse conhecer o acampamento, o mesmo não colocou nenhum tipo de
empecilho e me explicou detalhadamente o endereço, além de me passar o número
do seu celular.
A segunda etapa foi após dois dias, onde foi feito contato através do telefone
celular, para agendar uma visita no acampamento, e assim foi feito. No acampamento
foi bem tranquilo, as pessoas me receberam bem, apesar de alguns ficarem de longe
observando, mas todos sempre com sorriso no rosto e poucas palavras. Fiz mais duas
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visitas assim, apenas parra explicar o objetivo da minha presença ali, criar um vinculo
com eles e conhecer quem eram os ciganos que encaixavam no perfil do estudo.
O acampamento possui 13 barracas, todas muito parecidas, poissegundo eles,
tudo que é conquistado por uma família tem que ser dividido por todo acampamento,
não existindo assim diferenças sociais entres eles. Todas as barracas possuem
objetos básicos como: cama, mesa, fogão, geladeira, radio, muitos cobertores, entre
outros.
A terceira etapa foi a aplicação dos instrumentos, estes foram aplicados
individualmente, na forma de questionário e entrevista aberta. As entrevistas foram
realizadas no mês dezembro, em dois dias diferentes.
Na primeira etapa da entrevista foi aplicado o questionário sobre os dados sócio
econômico. Nesta etapa os entrevistados ouviram as perguntas e as alternativas e
responderam de acordo com a sua realidade. A segunda etapa foi composta por
perguntas abertas sobre a percepção dos ciganos em relação ao envelhecimento
humano, que foram analisadas pelo método de análise de conteúdo, segundo Bardin
(2004). A análise de conteúdo compreende três fases: a pré-análise, a exploração do
material e o tratamento dos resultados, com a inferência, e a interpretação.
Para o tratamento dos dados, a técnica da análise categorial será utilizada e,
de acordo com o mesmo autor, nos baseamos em operações de desmembramento
do texto em unidades, ou seja, descobrir os diferentes núcleos de sentido que
constituem a comunicação, e posteriormente, realizamos o seu reagrupamento em
classes ou categorias e, de acordo com a necessidade, dividido em subcategorias.
Os dados obtidos quantitativos, e foram tabulados em planilhas Excel Microsoft
Office, Windows 7, Vista, depois categorizados em natureza nominal e ordenados por
postos natureza ordinal (LEVIN; FOX, 2004). Após a tabulação, os dados foram
submetidos ao tratamento estatístico. Osresultados foram analisados e agrupados de
acordo com as variáveis identificando tendências e características.
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CAPÍTULO 4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os dados foram obtidos a partir da análise dos instrumentos e será apresentado
o perfil sociodemográfico dos ciganos do município de Campos dos Goytacazes/RJ
no distrito de Tócos.
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Gráfico 11. Variável sexo na composição dos ciganos entrevistados.
Fonte: Pesquisa direta. Coleta de dados em campo por instrumento.

Iniciamos analisando a variável sexo na composição dos ciganos entrevistados
neste estudo, onde a maioria 53% pertence ao sexo feminino, e 47% do sexo
masculino, conforme o gráfico 11. Segundo a PNAD 2015 (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicilio), realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de geografia e
Estatística), a razão de sexo no Brasil foi de 94,3 homens para cada 100,0 mulheres,
sendo que a composição da população por sexo foi de 51,5% de mulheres e 48,5%
de homens.
Uma proporção bem semelhante à realidade apresentada

neste trabalho.

Acredita-se que isso aconteça pelo mesmo motivo que ocorre com toda a população
mundial onde, segundo o IBGE (2016) em todos os países do mundo nascem mais
homens do que mulheres, geralmente em uma proporção que varia de 102,0 a 106,0
nascimentos de meninos para cada 100,0 meninas, a chamada razão de sexo ao
nascer. Como a mortalidade dos homens é maior que a das mulheres em cada idade,
a proporção de homens tende a diminuir com o aumento da idade. Por esse motivo,
uma população mais envelhecida tende a apresentar menor razão de sexo.
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Suponha-se que a equiparidade de gênero que ocorreu em nosso estudo
(gráfico 11) seja devido à faixa etária de 16 a 36 anos de idade que representa 54%
da amostra (gráfico 12), um período que segundo a Organização Mundial da Saúde é
classificada como adultos jovens. E nesteperíodo acredita-se que o numero de
mortalidade masculina não seja tão excessiva, por se tratar de uma amostra jovem.
Chegamos a essa porcentagem de 54% ao somarmos as variáveis de16 a 22
anos (27%) e de 30 a 36 anos (27%), estendendo assim o período para que possamos
ter um perfil a ser analisado.

IDADE
30%
25%
20%
15%
10%
5%

0%
De 16 a
De 23 a
De 30 a
22
De 37 a
29
De 44 a
36
43
50

De 51 a
60

Acima
de 60

Gráfico 12. Variável faixa etária dos ciganos entrevistados.
Fonte: Pesquisa direta. Coleta de dados em campo por instrumento

A evolução da composição populacional por grupos de idade aponta para a
tendência de envelhecimento demográfico, que corresponde ao

aumento da

participação percentual dos idosos na população e a consequente diminuição dos
demais grupos etários (IBGE, 2016). Não é o que vemos no grupo de ciganos
estudados em questão, onde demonstra ter uma população mais jovem, suponhamos
que essa divergência de informações se dá pelas dificuldades econômicas, de acesso
ao saneamento básico, cuidados com saúde e até mesmo higiene pessoal, que os
ciganos encontram ao logo anos de suas vidas. Já que segundo Bezerra (et. all.,
2012):

O aumento do número de idosos em nosso país resulta da melhoria
nas condições de saúde cujo reflexo é a maior sobrevivência da
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população. Com efeito, é preciso, além da perspectiva adotada, que
as ações dos profissionais da área da saúde e das ciências humanas
sejam dirigidas à transformação dessa realidade, não apenas
enfocando a velhice, mas também todas as fases da vida, nas suas
diferentes abrangências – habitação, educação, saneamento,
previdência, dentre outras (BEZERRA, ALMEIDA, THERRIEN, 2012).

Sendo assim, acredita-se que a população cigana tenha um limite de idade
menor que a sociedade em geral, pois o índice de patologias provavelmente aumente
por não possuir nenhum trabalho de prevenção e nem cuidados básicos para se
manter uma saúde estável, o que podemos observaré um grupo que desde cedo
possui responsabilidades com a comunidade evive em carência em relação a
habitação, educação, saneamento entre outros fatores.
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Gráfico 13. Tipo de ascendência dos ciganos entrevistados.
Fonte: Pesquisa direta. Coleta de dados em campo por instrumento.

O tipo de ascendência dos ciganos, demonstrou como podemos ver no gráfico
13, que apesar das modificações culturais ocorridas pelas influencias da sociedade
contemporânea observadas na pesquisa de campo, o casamento entre eles ainda é
algo ainda respeitado e mantido pela cultura.
Segundo Almeida (et. all. 2012), é comum os familiares assim que as crianças
nascem definirem os cônjuges. Consequentemente dificilmente vemos algum cigano
casar com um não cigano, uma realidade que vem se modificando atualmente, mas
ainda o número desses casos é beminexpressível.
Neste mesmo gráfico, podemos ver que não foi 100% da amostra queteve
ascendência composta toda por ciganos, o que nos leva a perceber que mesmo que
seja uma amostra pequena de apenas 7% já observamos famílias ciganas sendo
constituídas pela mulher não cigana, o que na cultura deles já é permitido, mas o
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homem não cigano não tem autorização de compor uma família de ciganos. Este é um
dos diversos aspectos machista observado que vamos destacar ao longo deste estudo
da cultura cigana.
Um dos delimitadores desta pesquisa foi serem ciganos casados e/ou terem
mais de 15 anos. No gráfico a seguir irá demonstrar como um dos principais objetivos
de vida dos ciganos ainda é o casamento. Pois não conseguimos encontrar no
acampamento nenhum jovem de 15 anos ou mais que não tivesse casado ainda.
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Gráfico 14. Quanto ao cônjuge dos ciganos entrevistados.
Fonte: Pesquisa direta. Coleta de dados em campo por instrumento

Este resultado vem de encontro com uma antiga afirmativa de Rosso de 2004
sobre as famílias ciganas, afirmativa esta que continua atualizada diante do contexto
observado com os dados acima:

No meio de uma sociedade desagregante e panificadora, instável e
conflitiva, é na família onde o individuo cigano encontra sua segurança
e proteção. A maior defesa da família é um certo fechamento, certa
desconfiança dos comportamentos éticos da sociedade sedentária,
não experimentados por uma longa tradição. Historicamente
estadesconfiança
atrapalhou
alguns
desenvolvimentos
e
entrosamentos positivos com outras realidades humanas diferentes,
mas, por outro lado, conservou mais fielmente o patrimônio cigano
(ROSSO, 2004, p.23).

Todos os acampamentos possuem algum laço sanguíneo, existe uma proteção
e um cuidado entre eles notório na convivência, as crianças são criadas livremente
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sob o olhar de todos, e desde pequena elas já aprendem a respeitar todos do
acampamento. A longevidade da historia da cultura cigana pode ser explicada por
uma característica importante que é a proteção mútua entre eles (ANDRADE, 2013).
Quando questionados sobre o casamento, eles falam como se isso fosse a
missão de vida e da cultura, apesar das mulheres questionarem as diversas regalias
liberais que os homens possuem como o direito a ter um aparelho celular para
comunicar com as pessoas, sair com os amigos para algum bar ou restaurante sem a
presença do cônjuge, tudo isso só é permitido para oshomens ciganos, e pela maneira
no qual foi relatado pelas mulheres é algo que começa a incomodar fomentando nelas
a busca de uma explicação para entender essa diferença no gênero em relação aos
direitos.
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Gráfico 15. Quanto ao estado de origem dos ciganos entrevistados.
Fonte: Pesquisa direta. Coleta de dados em campo por instrumento.

De acordo com o estado de origem, apresentado no gráfico 15, com 53% dos
ciganos entrevistados afirmaram como sua Unidade Federativa de origem ser o
Estado de Espírito Santo, 27% são de São Paulo, 13% responderam ser do Estado
de Minas Gerais e 7% tem como Estado de origem o Rio de Janeiro.
Os resultados do nosso estudo não foi de encontro com a pesquisa de
informação básica do IBGE realizado em 2011, já apresentada no capitulo II desse
trabalho, onde afirma que o maior número de acampamentos ciganos está situado no
Estado de Minas Gerais.
O Espírito Santo está localizado na região Sudeste, faz fronteira com o oceano
Atlântico a leste, com a Bahia ao norte, com Minas Gerais a oeste e noroeste e com
o estado do Rio de Janeiro ao sul, ou seja, faz fronteira com vários estados o que
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facilita a transição de diversos grupos sociais. Sua área é de 46.095,583 km² e possui
112 municípios, grande extensão demográfica (ESPÍRITO SANTO. Governo, 2017).
Todos os estados que fazem fronteira com o estado do Espirito Santotem
grande representatividade na historia da imigração da cultura cigana no Brasil, onde
vários grupos ciganos foram degredados de Portugal para o Brasil, concentrando-se
em regiões como a Bahia, de onde migraram para outras regiões, concentrando-se
em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espirito Santo (TEIXEIRA, 2008).
Esses estados tem uma ampla densidade demográfica o que dificulta as
pesquisas sobre esses grupos sociais que vivem a margem da sociedade enão está
vinculada a nenhuma instituição governamental, o que deixa esses estudos
quantitativos com uma alta possibilidade dos resultados não serem fidedignos.
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Gráfico 16. Quanto ao município de origem dos ciganos entrevistados.
Fonte: Pesquisa direta. Coleta de dados em campo por instrumento.

Não foi encontrado nenhum registro que justificasse este número considerável
de acampamentos ciganos no Estado do Espirito Santo, acredita- se que sua
localização e proximidade com o Rio de janeiro e a Bahia possa ter prevalecido esta
invasão de ciganos. Já que estes estados são conhecidos historicamente por ter
recebido os primeiros ciganos no nosso país.
Com um panorama dos municípios de origem, dos ciganos estudados,
procuramos semelhanças geográficas que pudessem ter favorecido a vindados
ciganos para estas localidades. Sendo assim, observou-se que os municípios que
mais destacaram, possuem regiões oceânicas ou possuem ferrovias, dois meios muito
utilizados no passado para deslocamentos oficiais e não oficias de pessoas em busca
de uma vida melhor.
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O município de Vitória que apresentou maior população cigana fica na região
sudeste, próxima aos grandes centros urbanos do país. Limita-se ao norte com a
cidade da Serra, ao sul com Vila Velha, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com
o município de Cariacica. Com a Baía de Vitória em volta de todo o município, e pelo
estuário formado pelos rios Santa Maria, Marinho, Bubu e Aribiri, o município possui
ilhas, encostas, enseadas, mangues e praias (VITORIA GOVERNO, 2016). Formada
por essa demografia e com um porto de transporte marítimo suponha-se que grande
partedosciganos possam ter chegado com as grandes embarcações e se alojaram no
município.
O município de Ipanema em Minas Gerais é banhado por vários rios e córregos
sendo o principal o Rio Manhuaçu, ambos fazendo parte da Bacia do Rio Doce
(IPANEMA, GOVERNO, 2017). Acredita-se que com a construção do Vale do Rio
Doce, foi também um meio que os ciganos podem ter chegado e se instalado neste
município.
Campinas município do estado de São Paulo surgiu na primeira metade do
século XVIII, como um bairro rural da Vila de Jundiaí, localizado nas margens de uma
trilha aberta por paulista do planalto de Piratininga entre 1721 e 1730. A cidade passou
a concentrar uma população mais significativa, constituída de migrantes e imigrantes
procedentes das mais diversas regiões do estado, do país e do mundo, e que
chegavam ao município atraído pela instalação de um novo parque produtivo,
composto por indústrias (CAMPINAS, GOVERNO, 2017). Assim, suponhamos que
chegaram também junto aos imigrantes os primeiros ciganos ao município.
O Município de Origem Campo Limpo, também São Paulo, teve 13% dos
ciganos, neste município podemos encontrar a companhia Paulista de trens
metropolitanos que circulam milhares de passageiros. Além do estado de São Paulo
ser passagem de diversos rios, também possui grandes ferrovias ambos meios que
podemos sugerir terem sido utilizados pelos ciganos chegaram ao estado.
Os outros municípios que foram suscitados na pesquisa apresentaram uma
amostra pequena, mas também podemos observar-nos mesmas características em
serem regiões oceânicas e/ou possuírem ferrovias como principais meios de
chegarmos à cidade.
Mesmo com um expressivo resultado de 40% dos ciganos teremrelatado como
origem o município de Vitoria, pode-se observar a variedade de municípios que
apareceram neste estudo, um total de 7 municípios diferentes, o que pode ser
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explicado por uma afirmativa de Teixeira em 2008, que nomeou esses deslocamentos
dos ciganos entre os estados brasileiros de: politica de mantenha-os em movimento,
onde o estado de minas Gerais expulsa os ciganos para São Paulo, que assim
expulsavam para o Rio de janeiro, e que depois expulsa para o Espírito Santo, que
expulsa para Bahia e assim sucessivamente. Oque segundo o autor o melhor lugar
para os chamados cigano será sempre no município do outro estado, bem distante
deles. O que configura a discriminação vivida milenarmente por esse grupo em todos
os lugares que eles passaram.
Cronologicamente a afirmativa do autor é muito antiga, porém muito atual em
relação à descrição deste estudo, pois conseguimos ver claramente diante da
variedade de municípios, e também do tempo de permanecia que ficaram neles.
Informação que podemos observar no gráfico a seguir.
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Gráfico 17. Tempo médio de permanência no local dos ciganos entrevistados.
Fonte: Pesquisa direta. Coleta de dados em campo por instrumento.

O tempo médio de permanência dos ciganos nos municípios, apresentou um
resultado que é possível ver como a característica nômade ainda predominante na
cultura cigana, apesar deles relatarem a todo o momento que querem um lugar fixo
para morar. No Brasil as perseguições ainda não seencerraram contra os ciganos, um
dos impedimentos são as leis quenão autorizam os mesmos a se organizarem em
terras que não são destinadas por eles, por serem nômades. Na Constituição
Brasileira de 1988, já citada neste trabalho, no artigo 5º: XV definiu que todos teriam
direito a se locomover em território nacional, o que podemos assim inserir os ciganos
que são nômades, porem não é isso que acontece e por isso consequentemente eles
acabam perdendo suas características primitivas de estarem em constante

43

movimento, e se sedentarizam por imposição e não por uma opção (ANDRADE,
2013).
A sedentarizarão podem ser vista na nossa pesquisa sobre o tempo de
permanência no ultimo acampamento, que teve como resultado 7% de 1 mês a10
anos e 7% acima de 10 anos, tempo este que deixa de caracterizar o nomadismo da
cultura cigana, e a tendência são esses números aumentarem com o passar do anos,
pois foi relatado um desejo comum do acampamento de Campos dos Goytacazes ,
no distrito de Tócos foi a busca de um terreno fixo, no período da pesquisa de campo,
eles conseguiram comprar o terreno e vão fixar o acampamento.
O tempo de permanência dos ciganos em algum local é uma variável
importante, pois ela pode justificar algumas características do grupo social, pois a
cultura cigana é adaptável geograficamente em relação às crenças e valores, para
sobrevivência do grupo, mesmo que superficialmente.

RELIGIÃO
100%
50%
0%
Católico
Evangélico

Gráfico 18. Quanto a religião dos ciganos entrevistados.
Fonte: Pesquisa direta. Coleta de dados em campo por instrumento.

Sendo assim, quanto a religião dos ciganos apresentada no gráfico 18, o
resultado foi a maior parte (73%) dos ciganos pesquisados afirmou serem católicos, e
27% são evangélicos. Apesar dos mesmos afirmarem possuírem uma religião, eles
não costumam frequentar missas convencionais, apenas recebem os representantes
nos acampamentos e seguem alguns sacramentos como o batismo ainda nos
primeiros meses de vida e o casamento.
A crença deles é em Deus e isso pode ser observado em todos os momentos,
eles possuem muita fé, respeitam às forças da natureza e a ligação com o misticismo,
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que é a prática da quiromancia, utilizada ainda por algumas mulheres, principalmente
as mais velhas.
Quiromancia segundo Pereira (2009) é uma prática milenar muito usual na Índia
Antiga, portanto familiar aos ciganos desde sua origem, bem antes das migrações
deste país para a Pérsia. Por trabalharem com metal e fogo e praticarem a leitura das
mãos, eram amaldiçoados, sendo que um dos termospelos quais são chamados até
hoje, que são boêmios, tem suas raízes linguísticas no sânscrito que significa boaha
mi , ou seja, afaste-se de mim.
Essa é uma habilidade utilizada pelas mulheres e atualmente pelas asmais
velhas, pois são sabedorias culturais passadas de geração em geração, por este
motivo as mulheres mais velhas sentem-se mais seguras para utilizar desta
habilidade. Apesar de todo fundo místico, a crença da quiromancia é vista como meio
de renda, de trabalho para os ciganos e não como religião.
Desde 1995, Paulo Pedro Garcia conhecido como o padre cigano por muitas
comunidades do nosso país, já havia contribuído com essa informação:
Os ciganos não têm uma religião própria. Creem em Deus, em Nossa
Senhora e em vários santos. Seguem a religião da maioria por onde
caminham de um modo cigano. Conservam bonitos ritos do Antigo
Testamento e têm uma alma religiosa grego-ortodoxa. Possuem um
Código de ética próprio que, assim como a língua , não está escrito em
lugar nenhum e é passado oralmente de pais para filhos (GARCIA,
1995 p.20).

A religião da cultura cigana é um aspecto bem complicado de ser entendimento
pela sociedade contemporânea, devido à variedade de crenças que um acampamento
cigano, ou mesmo, um cigano pode ter, mas como se trata de uma cultura livre de
regras e limites, se torna compreensivo este aspecto abordado.
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Gráfico 19. Quanto a quantidade de filhos dos ciganos entrevistados.
Fonte: Pesquisa direta. Coleta de dados em campo por instrumento.

O gráfico 19 que ilustrou a quantidade de filhos teve como resultados
alcançados foram 47% relataram ter dois filhos, 40% ter apenas 1 filho e 13%não tem
filhos ainda. Segundo o IBGE (2016), no Brasil no período de 2005 a 2015 a proporção
de famílias com um filho aumentou de 34,4% para 38,1% dos arranjos com
parentesco; enquanto a proporção de famílias com três ou mais filhos diminuiu de
18,0% para 10,5%, no mesmo período. Uma realidade semelhante a dos ciganos,
porém o que justifica a mudanças nos arranjos dasfamílias da sociedade
contemporânea, é segundo a mesma fonte, o aumento da escolaridade e a inserção
das mulheres no mercado de trabalho, fatores estes que não justificam os ciganos
apresentarem estes resultados, pois o índice de escolaridade é mínimo entre eles e
apesar de culturalmente as ciganas ajudarem no orçamento com a leitura de mãos,
neste estudo vimos que essa é uma ocupação de uma amostra mínima no grupo
observado.
Segundo Garcia (2014) o cigano só terá verdadeira importância dentro da
cultura cigana a partir do momento que constituir família através do casamento e tiver
filhos, há uma supervalorização da reprodução feminina, pois os filhos servirão de
defesa e ajuda aos pais na velhice bem como de amparo às mulheres. As crianças
são vistas como uma forma de ampliação da cultura que já é milenar.
Diferente da sociedade contemporânea que tem uma cultura capitalista onde
cada vez mais as mulheres estão sendo valorizadas no mercado do trabalho e seus
papéis sociais vêm sofrendo grandes mudanças nos aspectos familiares às mulheres
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ciganas relatam ainda serem valorizadas em suas responsabilidades familiares,
apesar do baixo índice de filhos por família apresentado neste estudo.
Este resultado é bem semelhante aos números da pesquisa realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado no ano de 2015 que tem
como a taxa de fecundidade 1,72 filhos por mulher em todo o Brasil. O que mostra
que mesmo com toda valorização quando as mulheres ficam gravidas no
acampamento cigano e mesmo sem a utilização do preservativo, o numero de filhos é
baixo, isso acontece na cultura cigana, pois segundo Mota (2015), a procriação é a
principal função do sexo, sendo assim a relação sexual só acontece quando eles
pretendem ter filhos, essa é uma informação que não foi investigada a fundo em nossa
pesquisa, porém as estruturas observadas nas barracas não favorecem nenhuma
privacidade para o casal ter relação sexual com frequência, o que se acredita ser um
impedidor para a procriação entre eles.

MÉDIA DE IDADE DOS FILHOS
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Gráfico 20. Média da idade dos filhos dos ciganos entrevistados.
Fonte: Pesquisa direta. Coleta de dados em campo por instrumento.

A média de idade dos filhos dos ciganos entrevistados foi de 35% de 6 a 11
anos, 20% de 0 a 5 anos, 10% de 12 a 17 anos, os outros 10% relataram
serem adultos, 5% de 17 a 25 anos e 5% de 26 a 32 anos. A idade da maioria (35%)
dos filhos dos ciganos que participaram do estudo em questão, se enquadra na
infância, pois possuem uma média de idade de 6 a 11 anos. É nesta fase com as
brincadeiras, que acontece a interação entre o mundo e o meio que criança vive,
proporcionando a aprendizagem de todos os aspectos que formam uma pessoa.
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É importante mencionar que, de 2005 a 2015, no Brasil diminuiu a proporção
de famílias em que a idade do filho mais novo era de 0 a 5 anos ou de 6 a 14 anos de
idade, com proporção de 51,2% para 40,4% de cada família. Esse fato e junto com o
aumento da proporção de famílias sem presença de filhos relaciona-se com a queda
da fecundidade, que implica em menos crianças, especialmente as mais novas, ou
mesmo a ausência de filhos nos arranjos familiares (IBGE, 2016).
O brincar reflete a maneira que a criança, ordena, organiza, desorganiza,
destrói e reconstrói o mundo ao seu modo. Podendo ela expressar suas fantasias,
desejos, medos, sentimentos e conhecimentos novos que vão incorporando a sua
vida, utilizando uma das qualidades mais importantes do lúdico, que é a confiança que
a criança tem quanto à própria capacidade de encontrar solução, tudo isso acontecem
independentes da cultura que a mesmas estão inseridas (OLIVEIRA, DIAS, 2017).
O ritmo de responsabilidade da criança é diferente nas comunidades ciganas,
é considerada muito pequenina, durante muito tempo, até os 7 ou 8 anos de idade,
com 10 e 11 anos, nomeadamente as meninas, passam a ter um papel cada vez mais
ativo na vida da família e dos 13 e 14 anos em diante tanto os rapazes ou as moças,
são considerados prontos para casar (OBSERVATORIO SOCIO DEMOGRAFICO
DAS COMUNIDADES CIGANAS, 2013).
Essa fase na cultura cigana, as crianças tem como rotina ir à escola, mesmo
que sem prioridade, mas já vão aprendendo sobre os papeis sociais que vão ter que
exercer no acampamento de acordo com o gênero.

Métodos contraceptivos
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Gráfico 21. Utilização de métodos contraceptivos pelos ciganos entrevistados.
Fonte: Pesquisa direta. Coleta de dados em campo por instrumento.
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A utilização de métodos contraceptivos é uma realidade distante, onde 60% da
amostra relatou não utilizar nenhum método. Acredita-se que isso aconteça, pois o
acesso aos benefícios que o sistema único de saúde tem obrigações de fornecer é
escasso para toda população. Vivemos uma decadência na saúde publica no nosso
país, principalmente para os grupos sociais em minoria e sem limites geograficamente
definidos, como é o caso dos ciganos, o que dificulta que os possíveis projetos de
saúde cheguem nesta população.
Sendo assim, segundo Almeida et.al (2012) a dificuldade encontrada pelos
governos está na criação de projetos de politicas publicas de promoção a saúde, com
planejamento adequado que possa inserir os povos comcaracterísticas nômades.
Para que os métodos contraceptivos sejam utilizados é necessário todo um trabalho
de orientação e acompanhamento de profissionais da saúde capacitados, o que diante
de todo estigma em relação à cultura cigana a inserção deste profissional no
acampamento pode ser um dos motivos que dificultam a ação dos projetos
respaldados por lei para aderirem este grupo. Sobre este assunto, os ciganos
relataram sentirem se seguros com apenas um profissional da saúde, sendo solicitado
apenas em caso de extrema necessidade, ou seja, todas as mulheres vão ao mesmo
ginecologista, só um de representante da igreja é responsável por todos os
sacramentos, tudo isso com o intuito de evitar a discriminação, situações
constrangedoras e mais do que isso, podemos observar a mínima relação de
confiança dos ciganos com os nãos ciganos.
Outro dado que nos chama atenção neste gráfico é a amostra de 20% das
mulheres serem operadas com laqueadura tubária como forma de prevenção para
não ter mais filhos. Com a faixa etária com 54% de 16 a 36 anos demostrada no gráfico
12 deste estudo, a amostra é considerada jovem, o que nos faz questionar como 20%
das mulheres já são operadas com laqueaduras, se em novembro de 1997, a Portaria
nº 144 da Secretaria de Assistência à Saúde e o Ministério da Saúde regulamentou a
realização da esterilização cirúrgica voluntária nos serviços públicos para mulheres
ou homens com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade ou, que
tivessem, pelo menos, dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de
sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico (MINISTÉRIO DA
SAÚDE. PORTARIA N. 144). Ou seja, fica o questionamento, será que todos esses
aspectos a serem analisados por lei antes de fazerem a cirurgia de laqueadura, foram
respeitados? Ou esse também esta sendo um meio utilizado pela sociedade
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contemporânea de acabar com a cultura cigana? Já que os ciganos historicamente
valorizam tanto a constituição da família e o nascimento das crianças. Inquietações
que não foram possíveis serem respondidas neste trabalho, mas que servem aguçar
outros pesquisadores a tentarem responder.

FREQUENCIA ESCOLAR

67%
33%

Não
Sim

Gráfico 22. Quanto a frequência escolar dos filhos e netos dos ciganos entrevistados.
Fonte: Pesquisa direta. Coleta de dados em campo por instrumento.

Das crianças que apareceram no gráfico anterior, o gráfico 19, a maioria delas
67% frequentam a escola e 33% não frequentam mais (gráfico 22). Todas as crianças
em idade escolar estão matriculadas e frequentando as escolas, a parcela de 33%
apresentadas são crianças ainda muito pequenas, que se fossem para escola, iriam
para creche, situação esta que os ciganos não concordam já que as prioridades das
mulheres são os cuidados com os filhos e da casa.
Sabemos que a socialização por via da escolarização promove a aprendizagem
dos direitos de cidadania e das competências sociais que ajudam a interpretar os
símbolos sociais, alargando o conhecimento sobre os outros, todos esses
ensinamento estão baseados nos valores da sociedade contemporânea, por isso os
ciganos continuam a apresentar baixas taxas de alfabetização e altas taxas de
insucesso e abandono escolar (Nicolau, 2010).
Pois na cultura cigana as crianças não são obrigadas a frequentarem a escola
e quando vão ficam até aprenderem o suficiente segundo os mesmos, que é ler e
escrever. Chegando assim no máximo ate o ensino fundamental, pois a partir desta
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idade os ciganos entendem, que precisam se dedicar afamília, casarem e terem filhos
e os homens precisam trabalhar para ajudar todo o acampamento.
GRAU DE ESCOLARIDADE

40%

Não sabe ler e escrever
13%

Não estudou nenhum ano
Ensino superior completo

0%

Ensino superior incompleto

0%

Ensino médio completo

0%

Ensino médio incompleto

0%

Ensino fundamental completo

13%

Ensino fundamental incompleto

33%

Gráfico 23. Grau de escolaridade dos ciganos entrevistados.
Fonte: Pesquisa direta. Coleta de dados em campo por instrumento.

O grau de escolaridade dos ciganos entrevistados apresentouna maioria 40%
não sabe ler e escrever e 13% não estudaram, respostas estas que chegamos ao
mesmo resultado, onde temos 53% dos ciganos analfabetos. No Brasil o número de
analfabetos vem sendo reduzido pra os jovens e adultos, segundo o IBGE (2016)
atualmente cerca de 11,8 milhões de jovens são analfabetos, o que corresponde uma
parcela pequena de 7;2% se compararmos com 2004 que era de 11,5% e em 2012
passou para 8,7% de jovens analfabetos. Acredita-se que essas campanhas
educacionais, já estão atingindo também os ciganos, pois como vimos nos gráficos
anterioresas crianças com idades educacionais já estão frequentando as escolas o
que consequentemente mudará o resultado desta pesquisa no futuro, onde teremos
mais ciganos alfabetizados. Pois esta parcela de 53% são de adultos mais velhos e
responsáveis por essas crianças que estão na escola, podemos observar então como
já esta havendo uma mudança de comportamento deste grupo social.
Quanto à outra parcela da amostra que representa 33% chegou ao ensino
fundamental, mas não completaram. E 13% relataram ter completado o ensino
fundamental, ou seja, 43% dos ciganos obtiveram algum conhecimento educacional
institucionalizado. Porem o ensino fundamental é o limite considerado por eles, pois
após essa fase os jovens já estão preparados para constituírem família e quando
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homens irem para o trabalho informal e ajudarem na renda do acampamento, já que
para os ciganos essa é a prioridade de vida culturalmente falando.
Um estudo realizado em Lisboa sobre a problemática aos processos de
escolarização dos ciganos, onde o autor Montenegro (2012):

Destaca que a temática interfere nos modos de acesso ao emprego,
formação e aos cuidados de saúde contribuindo para perpetuamento
da reprodução de situações crônicas de pobreza e exclusão social. Na
educação persiste um claro desfasamento entre objetivos e regras da
instituição escolar, com os seus conteúdos programáticos e regras
sociais, por um lado e por outro, valores ciganos e modos de vida das
famílias ciganas (MONTENEGRO, 2012).

A formação acadêmica não é algo valorizado pela cultura cigana, pois é uma
cultura que prioriza a oralidade, que é a maneira que eles passam seus ensinamentos
e crenças, e na escolarização os valores são inseridos de maneira muito diferente da
que eles vivem, ou seja, a escrita é considerada algo fundamental na sociedade
contemporânea. As fontes de renda deles nãoexigem que eles tenham nenhum tipo
de formação acadêmica, apenas muita experiência, que é adquirida com o tempo, já
que a filosofia de vida deles é suprirem apenas as necessidades básicas.

TRABALHO/OCUPAÇÃO PRINCIPAL
33%

27%

20%

13%

7%

Breganha

Compra e vende
mercadorias

Cuida da casa

Ler a sorte

Sem ocupação

Gráfico 24. Quanto ao trabalho/ocupção principal dos ciganos entrevistados.
Fonte: Pesquisa direta. Coleta de dados em campo por instrumento.

A fonte de renda deles é baseada na negociação, mas a sua historia também
possuem registros de participação na origem dos circos, devido à similaridade de
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costumes e características como o nomadismo e o comercio de animais. A relação
dos ciganos com o trabalho é muito diferente da sociedade contemporânea.
Atualmente é mais difícil encontrar algum cigano que ainda negocie animal,
eles procuram negociar objetos valorizados pela sociedade capitalista,como celulares,
carros, entre outros. Segundo Andrade (2013), o trabalho escravo, ou qualquer outro
trabalho formal para os ciganos é algo que não pertence a sua cultura, pois sua
conduta de vida é estar livre e estar sempre em constante movimento territorial, sem
se importar com os bens materiais adquiridos, o não condicionando assim ao trabalho
da sociedade capitalista.
Assim os ciganos até hoje não procuram se inserirem o trabalho formal, pois
eles teriam dificuldades de cumprirem ordens, horários, entre outros aspectos que
eles não concordam com a nossa cultura, já que a relação deles com o dinheiro e
consumo é bem diferente.
Para a leitura desta variável, foi necessário o reconhecimento do gênero de
cada função que apareceu no estudo. Os homens representaram 33% tem como
ocupação principal a breganha que é o mesmo que barganhas, troca, comercialização
e 13% relataram que vendem e trocam mercadorias, ou seja, exercem a mesma
função, tendo então 46% dos homens ciganos são negociantes informais. Essa
relação de trabalho da cultura cigana, ou melhor, essa relação de arrumar meios de
suprir as necessidades, tem uma essência muito diferente, e inaceitável para a
sociedade capitalista, o que consequentemente sofrem toda discriminação, pois de
certa forma estão inseridos mesmo que a margem nesta sociedade que impera com a
maioria. No mundo contemporâneo, a base das relações de trabalho é orientada como
formas de vida para todos os níveis, o fato que dos ciganos recusarem as prioridades
da cultura capitalista vai de encontro a todas as formas de entender as relações
humanas da cultura reconhecida como dominante na sociedade moderna (ALMEIDA,
SILVA, PEDROSA,2012).

Como todos os grupos sociais que possuem características, crenças, valores
diferentes, são minorias e sofrem discriminações, preconceitos e até perseguições. Os
ciganos têm um estigma de roubarem e serem enganadores, essa fama esta
relacionada com os valores cobrados por eles nas mercadorias que estão negociando
e principalmente por não produzirem o que vendem, eles tem que comprar os objetos
e por isso ficam suscetíveis a comprarem objetos roubados e entram assim no mundo
do crime indiretamente. Quanto ao estigma de enganadores pode estar relacionado
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com a maneira deles de negociarem, por colocarem uma margem de lucro em alguns
casos acima da normalidade comercializada em cada objeto, já que utiliza deste meio
para suprir uma necessidade de todo acampamento na maioria das vezes. E também
suponhamos que o fato de enganar as pessoas da sociedade contemporânea seja a
maneira pela qual, eles depois de tanto serem perseguidos e discriminados ao longo
da sua historia, utilizam para se defenderem e/ou até mesmo se vingarem.
As mulheres têm como função principal os cuidados com a casa e com os filhos,
porem elas também ajuda na renda do acampamento fazendo a leitura de mão.
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Gráfico 25. Quanto a renda familiar mensal dos ciganos entrevistados.
Fonte: Pesquisa direta. Coleta de dados em campo por instrumento.

Como a ocupação relatada pelos ciganos está concentrada no comércio
informal a renda mensal não é algo muito favorável, o que facilita a marginalização da
cultura. Como podemos ver no gráfico 25, onde 27% possuem uma renda de R$ 400
a R$ 500 reais, 20% relataram de R$ 801 a R$900 reais, também 20% de R$901 a
R$1000, 13% de R$ 501 a R$ 600, 7% menos de R$400 reais, também 7% recebem
mais de R$1.000 reais.
Segundo o IBGE em 2015 , a situação do município de Campos dos
Goytacazes em relação ao trabalho e rendimento da cidade, o salario médio mensal
dos trabalhadores formais era de 2.6 salários mínimos e a proporção de pessoas
ocupadas em relação à população total era de 22.5%, ou seja, o valor do rendimento
em média era de R$2.048,80 (dois mil e quarenta e oito reais e oitenta centavos). Com
base nesses dados em proporção ao valor atual do salario mínimo em 2018, a média
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em reais por pessoa em nosso município será de R$2.480,20 (dois mil quatrocentos
e oitenta reais e vinte centavos).
Mesmo que essa seja uma realidade de trabalhadores formais e os ciganos não
enquadram nesta configuração, essas informações nosproporcionam um panorama
da situação de rendimentos do município no qual eles estão inseridos. Eles não
buscam entrar neste mercado formal mas de certa forma dependem de uma
população com o poder aquisitivo equilibrado para manter o mercado informal no qual
eles fazem parte.

4.1. Entrevistas Exploratórias
Para analise das perguntas que tiveram como o objetivo de conhecermos a
percepção dos ciganos sobre o envelhecimento, dividiu-se poreixos de acordo com as
respostas obtidas sobre os temas abordados como: mudanças corporais no
envelhecimento (EIXO1), alterações na saúde física (EIXO 2), alterações na saúde
mental(EIXO 3), mudanças no processo de aprendizagem (EIXO 4), percepção sobre
a interação social (EIXO 5), os desafios do envelhecimento (EIXO 6) e as mudanças
geraisdo envelhecimento (EIXO 7), e alguns temas foi necessário fazer um paralelo
com as variáveis gênero e idade, para entendermos melhor as percepções relatadas
pelos ciganos, pois segundo Debert (2012) considera-se necessário a percepção do
quanto à relação entre saúde, corpo, e sexualidade são influenciados pelas questões
de gênero, pertinentes aos modos deenvelhecimento.
A partir da transcrição das respostas vamos observar os pontos que mais
chamam a atenção dos ciganos quando o assunto é envelhecimento. As mudanças
na terceira idade são inevitáveis, sejam elas físicas, psicológicas e/ou sociais, mas a
maneira pela qual percebemos é algo singular que tem como base nossas crenças,
nossa historia de vida, entre outros fatores que vamos observar no decorrer da analise.
A transcrição foi aleatória de acordo com a completude da resposta para que pudesse
representar as outras que foram pela mesma linha de raciocínio, tivemos bastantes
dificuldades já que os ciganos são bem sucintos ao falar sobre o que pensam.
No eixo de perguntas “Como você vê o envelhecimento e as mudanças
corporais que ocorrem?” (EIXO1) as mudanças mais observadas pelos ciganos são
na pele, principalmente no rosto, pois eles moram em barracas de lonas e ficam muito
expostos ao sol o que logo afeta a pele aos danos do calor e da poeira, os cabelos
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também foram relatados por eles, tanto a mudança da cor quanto a perda dos mesmos
com o passar dos anos. Na terceira idade o corpo passará a ser percebido de forma
diferente e neste cenário social está sempre associado ao desprestígio e muito mais
inferiorizado será, se este corpo for perdendo as características valorizadas pelas
normas sociais da feminilidade e masculinidade que hoje está sendo tão exigida.
(CEARÁ &DALGALARRONDO, 2010).
“A pele logo muda, né? Ficamos enrugados” (V.S.P. – 32 anos – sexo:
masculino);
“A feição do rosto muda!” (J.S.D.- 24 anos – sexo: feminino);
“Natural, os cabelos ficam brancos ou às vezes ficamos carecas.” (A.S. – 38 anos –
sexo - masculino);
“Ficamos com a pele enrugada, com machas.” (M.C.G.S – 43 anos – sexo: feminino.);
Todas as mudanças na pele são esperadas com o passar dos anos, Moraes
et.al. (2008), afirmou que a pele sofre mudanças degenerativas e progressivas. As
modificações estruturais e fisiológicas que ocorrem como consequência natural do
envelhecimento intrínseco, combinadas com osefeitos dos danos extrínsecos
cumulativos ao longo da vida como a exposição solar, agentes químicos e tabagismo,
podem determinar a suscetibilidade marcante para o desenvolvimento de doenças
dermatológicas, principalmente quando não se tem os cuidados básicos de prevenção
diárias, como no caso dos ciganos.
Independente do gênero pode observar que ambos perceberam as mudanças
corporais nas áreas do corpo bem semelhantes, devido a exposição do sol e a poeira
do ambiente que eles moram, além da falta de saneamento básico que lhes
proporcionem um mínimo de cuidados higiênicos e proteção contra esses danos.
Quanto ao eixo 2, que foi entender a relação do envelhecimento em relação a
parte física, com o questionamento: como você analisa o envelhecimento em relação
à parte física? (Quais são as principais mudanças?).Os ciganos pesquisados foram
pela mesma linha de raciocínio, acredita-se que issotenha acontecido porque os
ciganos historicamente não fazem planos para o futuro e vivem apenas para suprirem
as necessidades básicas de cada dia, a vida deles resume em sair para trabalhar no
caso dos homens e cuidar da família e da casa no caso das mulheres e com o
envelhecimento as mudanças físicas que mais chamam a atenção deles, são aquelas
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que impedem ou prejudiquem de alguma forma eles exercerem essas obrigações
diárias e fundamentais para o grupo.
Assim o cansaço que vem com o passar dos anos, que limita os movimentos,
as dores musculares e ósseas, é algo percebido por eles:
“Ficamos mais cansados e com dores pelo corpo.” (M.C.G.S.- 43 anos – sexo:
feminino);
“Não conseguimos mais fazer as coisas muitas coisas, porque ficamos
cansados” (L.R.- 19 anos – sexo: feminino);
“Ficamos cheias de dores, cansada, querendo ficar deitados.” (D.R.F.- 18 anos
– sexo: feminino);
“Ficamos mais cansados, tristes por não conseguir fazer o que fazíamos antes
com tanta energia.” (L.S.- 50 anos – sexo: feminino)
“Ficamos mais cansados, sem forças para trabalhar.” (J.C.D. – 32 anos
– sexo: masculino)
Essas mudanças são justificadas fisiologicamente, a lentidão do sistema
nervoso, o corpo dando sinais de cansaço, a diminuição da massa muscular, a pele
perdendo o vigor, são sinais vitais que a velhice está chegando e o medo do
envelhecimento surge, já que as restrições aparecem (ALVES, 2013). A fraqueza
muscular pode resultar em perda de mobilidade e transição de uma situação de
independência para dependência na realização das atividades da vida diária,
impactando significativamente na qualidade de vida (BICALHO, CINTRA, 2013)
apesar do respeito e o cuidado com o idoso dentro da cultura cigana, a dependência
não é algo bem quisto por nenhum ser humano.
Mudanças estas que independente da cultura ou do grupo social o quala pessoa
esta inserida é possível observar, porem o fato dos ciganos não ter o hábito de
buscarem acompanhamento dos serviços de saúde devido à dificuldade encontrada
por eles, algumas dores musculares e enfermidades respiratórias são comuns.
A vinda deste grupo de ciganos estudados em questão, para o nosso município,
se deu justamente devido à procura de melhores tratamentos de saúde do cigano mais
velho e por isso mais respeitado do grupo. O cigano faz tratamento de rins sendo
necessários cuidados específicos como a hemodiálise, além de consultas periódicas
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com o profissional da medicina,este tratamento no município de Campos dos
Goytacazes é oferecido através do sistema único de saúde. Por este motivo o cigano
em questão não mora no acampamento, devido à falta de estrutura e limpeza
necessária, sendo assim eles alugaram um apartamento ao lado do terreno que o
grupo está acampado, para que o cigano que esta com a saúde debilitada possa fazer
todo o tratamento e ao mesmo tempo e possa exercer o papel de cigano mais velho
do grupo, já que este tem grande influencia para todos do acampamento.
Diante desta situação podemos observar na pratica como é o comportamento
dos ciganos diante de um idoso enfermo no grupo, onde eles mudaram toda a vida de
várias famílias em busca de cuidados para o idoso do grupo. Pois mesmo sabendo
que a família tem responsabilidades sobre os cuidados com o idoso, na sociedade
contemporâneo em alguns casos os idosos são deixados de lado e/ou sob
responsabilidades de instituições.
No eixo 3, o objetivo foi analisar a percepção sobre o envelhecimento em
relação a parte mental, com o questionamento: Como você analisa o envelhecimento
em relação à parte mental? (Quais são as principais mudanças). Com base no que
Ribeiro e Cosenza (2013), afirmam queas mudanças no sistema nervoso que ocorrem
no processo de envelhecimento,as alterações na forma como os indivíduos sentem e
percebem o mundo e, portanto, nas suas interações com ele. As diferentes respostas
que produzem essas inter-relações no mundo social dependem de geração,
interpretação e combinação de sinais dentro dos diferentes sistemas sensoriais,
emocionais e cognitivos e também culturais.
Devido à idade avançada, o cérebro fica mais lento, e essa lentidãopode ser
agravada e antecipada, quando o idoso vive em um ambiente hostil, desrespeitoso, e
por isso o cérebro não consegue vivenciar experiências gratificantes que favorecerão
o idoso a deixar surgir complicações que comprometerão seu comportamento, sua
saúde, a juventude física e mental e assim surgirão os velhos ranzinzas (ALVES,
2013). Pelo impedimento ou dificuldade de exercerem suas reponsabilidades os
ciganos mais velhos diminuem suas atividades diárias no qual eles consideram
gratificantes e consequentemente apresentam comportamentos como estes citado
acima, como podemos ver com os relatos a seguir:
“Eu acho que o velho reclama de tudo.”(V.S.P – 32 anos – sexo: masculino);
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“As pessoas mais velhas sempre reclamam mais das coisas.”(L.G. 19 anos –
sexo: feminino)
“Ficamos mais bobos, fazemos questão das coisas”(J.S.D.- 24 anos – sexo:
feminino)
“Acho que não prestamos mais atenção nas coisas.” (R.G.S.- 16 anos – sexo:
masculino)
Assim as respostas que mais apareceram em relação às mudanças na parte
mental dos ciganos com o envelhecimento foram em relação ao nível de estresse,
impaciência e memória.
O eixo com mais escassez de informação foi o eixo 4, que teve o objetivo de
analisar as mudanças no processo de aprendizagem no envelhecimento ciganos. Por
ser uma cultura que o processo de aprendizagem não é estimulado nem na infância,
muito menos na terceira idade, este motivo justifica o estranhamento quanto ao
questionamento: Como você analisa o envelhecimento em relação à aprendizagem?
“Não sei, mas acho que já aprendemos tudo” (V.S.P.- 32 anos – sexo: masculino)
“Não sei, não tenho muita paciência para aprender” (A.S. – 38 anos – sexo: masculino)
“A pessoa fica mais experiente e passa a dar conselhos para os mais novos.” (L.G.19 anos – sexo: feminino)
“Fica tudo mais simples quando aprendemos coisas novas” (J.S.D. – 24 anos – sexo:
feminino)
Com dificuldades de se enquadrem nas normas das instituições da sociedade
contemporânea, devido as suas características e crenças milenares, como o
nomadismo. A formação acadêmica apenas para asnecessidades básicas do
exercício da função informal de comercialização de objetos é algo suficiente. Almeida,
Silva, Pedrosa (2012), explica que, o ensino contemporâneo tem como características
serem centralizadores e excludentes em seus formatos, e planejamentos, do qual os
ciganos acabam se afastando por não sentirem-se inseridos e respeitados em suas
essências, fazendo com que os acampamentos reforcem traços culturais do grupo,
relativamente discriminado pela sociedade.
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Motivos pelos quais dificultam a inserção dos ciganos nessas instituições, por
não entenderem as normas e regras a serem seguidas sem sentidos para a realidade
cultural deles.
E quanto à interação social no envelhecimento cigano, vimos com o
questionamento: Como você analisa o envelhecimento em relação à interação social?
(eixo 5)
Todo acampamento tem uma referência na figura feminina, que é a mulher
mais velha do grupo e uma referencia masculina que é também o homem mais velho,
e eles aprendem na infância que a opinião dessas pessoas devem ser respeitadas
sempre.
“Passamos a cuidar não só dos nossos filhos e netos, mas também de todas
as crianças.” (L.G.- 19 anos – sexo: feminino);
“Somos mais respeitados pela família”(R.S.C. – 37 anos – sexo:masculino);
“O respeito aumenta e isso é muito importante.” (R.S.- 30 anos – sexo:
masculino);
“Todos respeitam mais quando falamos.”(R.G.S.- 16 anos – sexo: masculino);

De acordo com Perez, Ferreira e Istoe (2016), sobre o envelhecimento em
diferentes sociedades:
Em algumas sociedades, os idosos possuíam respeito, pois eram
considerados detentores de sabedoria e experiência, em decorrência
dos anos vividos. Ademais, podem transmitir aos seus familiares
valores, afeto e histórias. Já na sociedade contemporânea capitalista,
a velhice é marginalizada, á medida em que há diminuição gradativa
da força física, tornando-se descartável por não conseguir produzir e
gerar riqueza para sociedade (PEREZ, FERREIRA, ISTOE, 2016,
pp.34).

Assim é na cultura cigana, o respeito aos mais velhos é uma característica
importante, pois se o problema que afeta a família ou ao grupo, todos sabem de tudo,
desde criança até os mais velhos, eles são sempre consultados, porque têm
conselhos sábios e a experiência dos muitos anos de caminhada é fundamental para
proteger todo o grupo essa é uma dasprincipais crenças da cultura.
No eixo 6, sobre os desafios do envelhecimento na cultura cigana, no qual a
pergunta realizada foi: Como você pretende encarar os desafios da sua vida ao
envelhecer? As respostas alcançadas foram de uma reflexão rápida e não muito
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comum para uma realidade cigana, pois a sua cultura é muito imediatista, e pensar no
futuro não é algo comum para eles, porem por ser uma cultura marcada por
perseguições, mudanças e discriminação, acredita-se que por isso os ciganos
pretendem ter sossego e um lugar fixo para morar.
“Quero ficar sossegada, sem problemas.” (M.C.G.S. 43 anos – sexo:feminino);
“Quero ter um lugar para morar.” (R.C.S.- 37 anos – sexo: masculino );
“Não faço planos, nunca parei para pensar nisso.” (J.S.D. 24 anos – sexo:
feminino);
“Quero ter um lugar sossegado para ficar.”(R.G.S.- 16 anos – sexo: masculino);
“Pretendo trabalhar menos e ter um lugar para morar.”(R.S. – 30 anos – sexo:
masculino);
Dos poucos ciganos nômades que restaram, pode-se dizer que se encontram
na grande maioria em condições precárias. Excluídos da sociedade cada dia que
passa se tornam os maiores alvo de preconceito por parte da população, até mesmo
por parte de ciganos, de outras etnias e o descaso por parte principalmente poder
público que não conseguem garantir a efetivação das políticas publicas já existentes
(GARCIA, 2014). Por estes motivos a tendência da cultura cigana é perder com o
tempo essa característica tão conhecida e preservada por eles que é o nomadismo,
em busca de uma sobrevivência mais calma sem novos desafios.
O último eixo que foi analisado neste estudo, foi o eixo 7, que buscou conhecer
quais mudanças os ciganos acham que vão acontecer na vida delescom o
envelhecimento, com o seguinte questionamento: O que acha que vai mudar com o
envelhecimento? As respostas que obtivemos foram bem sucintas, pelas dificuldades
que os ciganos têm em pensar no futuro por mais simples que aparentemente possa
ser para a nossa sociedade que é culturalmente treinada a fazer planos e conquistar
coisas materiais parao futuro. O que percebemos foi uma insegurança e o medo de
envelhecer. Santos (2013) a percepção das pessoas mais jovens sobre os idosos se
baseia em categorias estereotípicas, sendo que a representação cognitiva do idoso
pertence a uma categoria social que se diferencia em subcategorias: aspectos físicos,
personalidade e comportamento, podem ver isso com as respostas a seguir:
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“Vou fica mais no acampamento e vão começar a aparecer às doenças.”
(V.S.P. – 32 anos – sexo: masculino)
“Acho que tudo, mas nunca pensei nisso”.(J.S.D. – 24 anos – sexo: feminino)
“Acredito que tudo, porque não vou mais fazer o que faço hoje.”(M.C.S.
– 25 anos – sexo: feminino)
“Não sei, tenho medo de ficar doente.”(R.S.- 30 anos – sexo: masculino)
Independente dos aspectos sociais, físicos, psicológicos ou culturais, foi
possível observar que junto ao envelhecimento vem à insegurança, o medo do futuro,
das doenças, da independência, entre outros. Monteiro, Marques e Guimarães (2016)
descreveram exatamente como acontece esse processo:
O processo de envelhecimento é bem complexo e doloroso, seja sob
o prisma subjetivo ou objetivo. Subjetivo porque quase sempre esse
processo é assustador para a pessoa que está envelhecendo, há
sempre aquela ideia de que com o envelhecimento a pessoa dará
trabalho para seus filhos ou netos ou que há utilidade em sua
existência. Objetivo porque o corpo tem seus limites, e o ser humano
tem temor em perder sua beleza, seu vigor, sua virilidade, sua
independência, etc, o que é extremamente normal, tendo em vista que
são mudanças paulinas e que afetam diretamente no dia a dia
(MONTEIRO, MARQUES, GUIMARÃES, 2016, p.77).

Mesmo com a característica confirmadas por este estudo, que os ciganos são
unidos, hospitaleiros, e valorizam o idoso como honram da cultura, eles também
temem em perderem a importância para o grupo, mesmo sabendo que jamais ficarão
para trás em caso de mudanças ou enfermidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vimos com este estudo, que o processo de envelhecimento é constituído por
várias mudanças físicas, psicológicas, cognitivas e sociais, e a maneira pela qual o
sujeito vai passar por essa fase, está diretamente relacionada aos valores, crenças e
costumes adquiridos ao longo da vida, independente da cultura que ele esteja inserido.
Assim, esta pesquisa teve como objetivo geral, analisar como é percebido o
processo de envelhecimento na cultura dos ciganos acampados no município de
Campos dos Goytacazes/RJ, no distrito de Tócos. Iniciamos com uma busca
bibliométrica com as palavras chave que comportam este estudo: Cigano,
Envelhecimento e Cultura. Obtivemos como resultado um quantitativo mínimo quando
relacionamos as três variáveis, mesmo tendo assuntos tão significativos e estudados
nos últimos anos como: envelhecimento e cultura. Ao realizarmos a busca com as
variáveis independentes, foi possível observar anecessidade de despertamos em
outros pesquisadores um incentivo para novas publicações em relação à cultura
cigana, devido a escassez de trabalhos apresentadas nos resultados bibliométrico
deste estudo.
Acredita-se, que o baixo quantitativo de trabalhos científicos sobre osciganos,
seja justificada, por uma característica cultural deste grupo social, que é a
comunicação oral como meio de preservação da sabedoria dos ancestrais, e por
testemunhos transmitidos verbalmente de uma geração para outra, além do
nomadismo, a cultura cigana ficou com um estigma de mistério, o que gerou mitos e
consequentemente a discriminação, além de não possuírem nenhumregistro de suas
origens, apenas suposições devido às semelhanças de características, valores e
crenças.
Com o intuito de alcançarmos o objetivo geral deste estudo, fomos a campo
para conhecermos essa cultura mais de perto, o estudo ocorreu no acampamento
situado no município de Campos dos Goytacazes, no distrito de Tócos, onde através
da realização de entrevistas com perguntas fechadas e abertas, conseguimos traçar
um perfil sóciodemográfico e conhecermos mais profundamente quais são os
aspectos ainda valorizados pela cultura cigana e que não sofreram influencias da
sociedade capitalista no qual eles estão inseridos. Além da percepção dos mesmos
sobre o processo de envelhecimento diante dos aspectos físicos, psicológicos,
cognitivos e sociais.
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Com a aplicação do instrumento de perguntas sóciodemográficas, fizemos uma
comparação com os dados atuais da sociedade contemporânea brasileira, e
conseguimos traçar o perfil deste grupo estudado, baseando-se nas respostas da
maioria, conforme os dados apresentados na analise dos resultados, deste mesmo
estudo.
O acampamento é formado por um grupo maior de mulheres, com uma
diferença mínima neste quantitativo, entre homens e mulheres. É um grupo jovem,
com idade mínima de 16 a 36 anos de idade, com ascendência de pais e mães
ciganos, casados também com ciganos, tendo como estado de origem o Espírito
Santo e a cidade natal Vitória, permanecem por um período médio de um mês a dois
anos em cada acampamento, de acordo como tempo que eles ficaram no ultimo local
que estavam acampados.
A religião é católica, sem abandonar a crença no misticismo característico da
sua cultura, possuem em média dois filhos para cada família ali acampada, as crianças
possuem uma média de idade de 6 a 11 anos, não utilizam nenhum método
contraceptivo para prevenirem mais filhos e também a as doenças sexualmente
transmissíveis. Todas as crianças em idades escolares frequentam a escola
diariamente, porem o grau de escolaridade dos adultos que participaram do estudo é
mínimo, são na maioria analfabetos.
Quanto ao trabalho os homens, possuem um trabalho informal de negociação
de objetos diversificados e as mulheres priorizam os afazeres domésticos do
acampamento e os cuidados com os filhos, e assim possuem uma renda familiar de
em média R$ 400 a R$ 500 reais.
Este perfil sociodemográfico apresentado, será fundamental para entendermos
os resultados obtidos com a aplicação do segundo instrumento, sobre a percepção
dos ciganos em relação às mudanças físicas, psicológicas, cognitivas e sociais
sofridas com o processo de envelhecimento. Onde foi possível observar que os
ciganos são bem sucintos em suas respostas, por não estarem acostumados a pensar
no futuro e/ou fazer planos emlongo prazo, já que o perfil da amostra foi relativamente
jovem e ainda não estão passando por nenhuma dessas mudanças relacionadas com
o envelhecimento humano.
Sendo assim, as mudanças corporais que mais são percebidas por eles com o
envelhecimento, são as rugas no rosto e os cabelos grisalhos, independente do
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gênero do participante. Na parte física eles relataram aquilo que mais incomodam e
impedem de desenvolverem seus papéis sociais no grupo, como o cansaço e as dores
pelo corpo. Quanto à parte mental, os ciganos ressaltam o aumento do estresse, a
impaciência e a perda da memória são os aspectos de maior mudança com o
envelhecimento, observadas por eles.
No processo de aprendizagem, os ciganos apresentaram dificuldades para
compreenderem este aspecto relacionado com o envelhecimento, pois consideram
que ao envelhecer o cigano já possui conhecimento suficiente, sendo inclusive
respeitados no acampamento por isso. Quanto à interação social no processo do
envelhecimento, os ciganos são vistos com mais respeito por todo o grupo, tendo
responsabilidades com todas as decisões realizadas no acampamento.
Para enfrentarem os desafios da vida ao envelhecer os ciganos relataram que
o objetivo maior deles é alcançar o sossego de terem um localfixo para morarem, já
que possuem um histórico de constantes mudanças geográficas. As mudanças gerais
percebidas por eles neste período são bemsemelhantes às observadas nos idosos da
sociedade contemporânea brasileira, que é a insegurança, o medo de ficarem doentes
e impossibilitados de fazerem o que gostam.
Assim o estudo mostrou como a historia de vida e a cultura no qual os sujeitos
estão inseridos são pontos de bastante relevância pra se compreender a percepção
sobre o processo de envelhecimento. Pois as convergências das representações
sociais encontradas nas narrativas dos ciganos, sobre as mudanças físicas,
psicológicas, cognitivas e sociais que acontecem no envelhecimento humano são
inevitáveis, mas os detalhes suscitados por eles em cada aspecto é algo singular,
cultural.
A partir dos dados transcritos, espera-se que os resultados dessa investigação
sejam representativos, no sentido de possibilitar um aumento na visibilidade desta
cultura tão necessitada e ignorada pelos poderes públicos com o proposito de levar a
eles mais qualidade de vida respeitando seus valores e crenças. Também se espera
que essa pesquisa seja proveitosa aos pesquisadores, na busca pelo aprofundamento
das questões relativas ao envelhecimento humano na cultura cigana e suas outras
interfaces.
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APÊNDICE A

Prezado(a),
Este questionário tem o objetivo de coletar dados a serem analisados e integrarem uma pesquisa. Portanto,
convidamos você a contribuir com algumas informações de suma importância, para o sucesso deste estudo. O
sigilo de suas informações será mantido. Não é necessária a sua identificação.
Por favor, responda as perguntas de forma sincera e cuidadosa.

- Questionário Sócio – Econômico
Iniciais dos nomes:
1.

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino

2.

Idade:

Apelido:

Anos completos.

3.
Estado Civil: ( ) Solteiro(a) ( ) Separado(a) ( ) Viúvo(a) ( ) Casado(a) ( ) Vivo com
companheiro (a)
4.

- O cônjuge: ( )a- É cigano ( )b- Não é cigano

5.
Tipodeascendência:()a-Paiemãeciganos()b-Paiciganoemãenãocigano(
)c- Mãe cigana e pai não cigano
6.

Estado de origem:

e Município de origem:

7.
Qual local anterior a este:
ficou?
8.

quanto

tempo

Qual a religião?

9.
Com quem você mora? ( ) Esposo(a) ( ) Companheiro (a) ( ) Filhos ( ) Parentes ( )
Amigos ( ) Sozinho(a)
9.

Tem filhos? ( ) Não ( ) Sim

10. Quantos filhos tem ? ( ) Nenhum ( ) Um ( ) Dois ( ) Três ( ) Quatro ( ) Cinco ( )
Mais. Quais são
as
idades
e
o
sexo?
11.

Qual é o trabalho ou ocupação principal?

12. Qual é a renda familiar mensal ? ( )a- Menos de R$ 400. ( )b- Entre R$ 401 e R$ 500.
( )c- Entre R$ 501 e R$ 600.( )d- Entre R$ 601 e R$ 700.( )e- Entre R$ 701 e R$ 800.( )f- Entre
R$ 801 e R$ 900.( )g- Entre R$ 901 e R$ 1000.( )h- Mais de R$ 1.000.
13. Estudou até que série/ano? ( ) Ensino fundamental incompleto ( ) Ensino fundamental
completo ( ) Ensino médio incompleto ( ) Ensino médio completo ( ) Ensino superior incompleto
( ) Ensino superior completo ( ) Não estudou nenhum ano(
) Não sabe ler e escrever.
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14. Utiliza (ou o seu cônjuge/ companheiro (a)) algum tipo de método contraceptivo?
( ) Sim ( ) Não - ( )a- Pílula . ( )b- DIU.( )c- Preservativo.( )d-Injeção( )e- Outros?
15. Tem filhos ou netos que frequentam escola?
Não . Quantos?

(

) Sim

(

)
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APÊNDICE B

Como você vê o envelhecimento e as mudanças corporais que ocorrem?
___________________________________________________________________
1.

Como você analisa o envelhecimento em relação à parte física? (Quais são as
principais mudanças)
___________________________________________________________________
2.

Como você analisa o envelhecimento em relação à parte mental? (Quais são as
principais mudanças)
3.

___________________________________________________________________
4. Como você analisa o envelhecimento em relação à aprendizagem?
___________________________________________________________________
Como você analisa o envelhecimento em relação à interação social?
___________________________________________________________________
5.
6.

Como você pretende encarar os desafios da sua vida ao envelhecer?

7. O que acha que vai mudar com o envelhecimento?
___________________________________________________________________

76

APÊNDICE C

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Você está sendo convidado para participar da pesquisa PROCESSO DE ENVELHECIMENTO
NA PERCEPÇÃO DOS CIGANOS: UM ESTUDO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
Que foi avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos, este tem como
objetivo fazer a avaliação ética de qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres humanos, desde que
este esteja conforme padrões metodológicos e científicos reconhecidos.
Você foi selecionado por ser cigano casado (a) e/ou ter atingir a idade de quinze anos, e está atualmente
acampado em Tócos distrito de Campos dos Goytacazes-RJ, sua participação não é obrigatória. A
qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará
nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição.
O objetivo deste estudo é conhecer a percepção dos ciganos acampados no distrito de Tócos no
município de Campos dos Goytacazes-RJ sobre o processo de envelhecimento e suas interfaces
culturais.
Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder dois questionários, sendo um com perguntas
fechadas sobre os dados sociodemográficos e um com perguntas abertas sobre o conhecimento em
relação ao processo de envelhecimento e às alterações que são percebidas pelos ciganos nesta fase
da vida.
Não há riscos relacionados com sua participação e caso tenha alguma despesa e/ou sofra algum tipo
de dano proveniente de sua participação na pesquisa você terá direito a ser ressarcido e/ou indenizado.
Os benefícios relacionados com a sua participação são as contribuições no que tange ao processo de
envelhecimento, na cultura dos povos conhecidos popularmente como ciganos, que possibilitem
avanços e melhorias nas políticas públicas que visam auxiliar no processo de envelhecimentos destas
comunidades.
As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua
participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação, utilizaremos
nomes fictícios para proteger e assegurar a privacidades de todos os dados obtidos.
Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço institucional do
pesquisador principal e do CEP, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora
ou a qualquer momento.
Orientanda da pesquisa - Rachel Pontes Pessanha Fernandes E-mail: rachelpontespsi@hotmail.com
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo
em participar, além de, está recebendo uma via original deste documento assinada pelo Pesquisador
Responsável e por mim, tendo todas as folhas por nós rubricadas.

Sujeito da pesquisa

