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RESUMO: O tratamento dispensado às minorias no Direito ainda é de esquecimento, mas 
dentre elas os ciganos são os mais esquecidos. O objetivo desta pesquisa é verificar em que 
medida o direito internacional tem impacto ou não na etnia das pessoas e entender por que a 
minoria cigana nunca foi devidamente reconhecida, bem como analisar a relação dos ciganos 
com o ordenamento jurídico brasileiro, com ênfase nos grupos ciganos estabelecidos em Pouso 
Alegre/MG. São objetivos: analisar a influência do pós-colonialismo no reconhecimento e 
discriminação da cultura Cigana no Brasil; verificar como os ciganos foram colocados fora do 
ordenamento jurídico; analisar um esquecimento capaz de gerar um estado de exceção 
permanente; refletir sobre os conceitos de cidadania e interculturalidade na perspectiva dos 
direitos humanos e identificar onde se encontram os integrantes da minoria étnica cigana em 
Pouso Alegre/MG, assim como quais direitos e garantias, constitucionais e internacionais, não 
são aplicados à minoria. A pesquisa terá como fio condutor os aportes teóricos do pós-
colonialismo do autor Enrique Dussel e, partindo da ideia de uma discriminação e esquecimento 
duradouros, a pesquisa também seguirá os aportes teóricos de Giorgio Agamben. Como 
metodologia, a pesquisa utilizará uma abordagem de natureza empírica qualitativa, pelo método 
do discurso do sujeito coletivo, para analisar se, por questões culturais herdadas do 
colonialismo, a minoria cigana foi esquecida fora do ordenamento jurídico, no qual um possível 
estado de exceção é, na verdade, a regra e verificar a relação dos ciganos com o ordenamento 
jurídico, investigando os membros dos acampamento ciganos de Pouso Alegre/MG. Ao final 
desta pesquisa, espera-se explorar as influências do pós-colonialismo no reconhecimento dos 
ciganos pelo ordenamento jurídico e o esquecimento duradouro que gera a situação de um 
estado de exceção como regra.   
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