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RESUMO
O artigo tem o objetivo de apresentar o resultado da pesquisa realizada cujo
objetivo foi o de mapear e refletir sobre os processos que demonstrassem as
demandas por parte dos grupos ciganos que percorrem a região Nordeste do
Brasil. Esse processo implicou como os ciganos estão se pensando como
portadores de direito e de que modo, as mudanças nos arranjos do Estado
repercutem nas ações desenvolvidas por estas comunidades. O nosso marco
temporal inicia-se com a década de 1990, considerando especialmente os
processos que se instauraram a partir da promulgação da Constituição Federal
de 1988. Para tanto localizamos as demandas que se configuram não só no
âmbito dos órgãos públicos (nos três níveis: municipal, estadual e federal),
como também o que está se fazendo visível nos meios de comunicação.
Destaca-se como resultado a pouca presença de demandas dos ciganos juntos
aos órgãos públicos que se propõem a representá-los e defendê-los, como
também a repetição dos problemas que são levados ao conhecimento dos
referidos órgãos – discriminação, preconceito, desemprego, acesso precário
aos serviços de saúde – e que parecem ainda se eternizar.
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THE GYPSIES CALONS IN THE NORTHEAST REGION: A STUDY ON THE
REQUESTS FOR ACCESS TO RIGHTS
ABSTRACT

The objective of this article is to present the results of the research carried out
in order to map and reflect on the processes that demonstrate the demands of
the Roma groups that cross the Northeast region of Brazil. This process implied
how the Roma are thinking of themselves as right holders and in what way, the
changes in the state's arrangements have repercussions on the actions
developed by these communities. Our timeframe begins with the 1990s,
especially considering the processes that were instituted after the promulgation
of the Federal Constitution of 1988. For this, we locate the demands that are
configured not only within the scope of public agencies (at the three levels:
Municipal, state and federal), as well as what is becoming visible in the media.
The result is the low presence of Roma demands together with the public
bodies that intend to represent them and defend them, as well as the repetition
of the problems that are brought to the attention of these bodies discrimination, prejudice, unemployment, access Precarious to the health
services - and which seem to continue to perpetuate.

Keywords: Minorities, Ethnic Groups, Gypsies, Law Enforcement

