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Resumo  
O ensaio1 aborda a cultura das comunidades ciganas, a relação destas com o espaço apropriado e como a 
sociedade e o poder público encaram estes “cidadãos invisíveis”. Os indivíduos pertencentes aos grupos 
ciganos não entram na contagem dos censos, as autoridades não os reconhecem, o restante da sociedade não os 
enxerga como cidadãos. São frequentemente analisados sob uma visão estereotipada, criada por uma sociedade 
que hierarquiza valores. Os ciganos acabam possuindo dificuldades em se inserirem em estruturas sociais 
normativas que lhes garantam direitos básicos, como acesso à saúde, educação e moradia. ¹Não se pode dizer 
que o poder público negue essa assistência, mas um grupo com uma organização social própria merece atenção 
direcionada. As comunidades ciganas têm sua história marcada por preconceitos e perseguições, e hoje lutam 
pra manter suas tradições e serem vistas como parte integrante da sociedade.  
Palavras-chave:  Comunidades ciganas; apropriação do espaço; nomadismo.  
 
 
1 INTRODUÇÃO 

Uma série de estereótipos foi criada a respeito dos ciganos: ora são ladrões, malandros ou 
estelionatários, ora são romantizados como seres livres, misteriosos e encantadores. Esse foi o ponto de partida 
para iniciar as pesquisas sobre esses tão esquecidos brasileiros: tentar entendê-los como indivíduos, conhecer 
sua história, como chegaram até aqui. No decorrer dos estudos, contanto, foram surgindo dúvidas mais 
específicas, relacionadas à percepção dos ciganos nômades com o espaço apropriado, e como os poderes 
públicos se comportam diante de seus cidadãos sazonais.  

A documentação sobre ciganos é escassa e dispersa. Por não terem uma “escrita”, as informações sobre 
sua história advém de mediadores, historiadores e raros documentos oficiais. 
 

 
Figura 1: Foto de Esteban Widnicky  

Fonte: http://thegypsychronicles.net/photography/ 
 

Baseado em artigos acadêmicos, revistas, entrevistas e documentários, o ensaio a seguir procura mostrar 
um pouco mais da história e dos anseios dos chamados “filhos do vento”.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 O referido ensaio foi desenvolvido durante a terceira fase do curso de Arquitetura e Urbanismo, para a matéria de Estudos Sócio-
econômicos e Ambientais II, sob a orientação da professora Renata Rogiwski Pozzo.  
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2 HISTÓRIA E ORIGEM  
 

O texto a seguir trata da história, origem e denominação dos grupos de ciganos e foi baseado nos 
estudos do professor Nicholas Ramanush intitulado Cultura Cigana: Nossa História por nós (2011). 

Nas últimas décadas, os pesquisadores consagraram a distinção dos ciganos no Ocidente em três grandes 
grupos. O grupo rom é demograficamente majoritário e está distribuído em um número maior de países. É 
dividido em vários subgrupos com designações próprias, como os kalderash, matchuara, lovara e tchurara.  O 
grupo sinti são também chamados de manouch e são numericamente expressivos na Alemanha, Itália e França. 
Provavelmente chegaram ao Brasil durante o século XIX, vindos destes países. O terceiro grupo trata-se dos 
calon, cuja língua é a caló, e se diferenciam culturalmente após um prolongado contato com os povos ibéricos. 
Chegaram ao Brasil depois de terem migrado da Península Ibérica para Portugal, e aqui, aparentemente, são o 
grupo mais numeroso. 

A hipótese mais aceita pelos pesquisadores é a de que os ciganos originaram-se da Índia, e de lá foram 
expulsos por volta de 1398. Após deixarem seu país de origem, alguns grupos emigraram pra Pérsia, outros 
para a Ásia Central e outros para Bizâncio, no Ocidente, alcançando a Europa. 

Logo que os ciganos chegaram à Europa, espalharam-se diversos pressupostos sobre esses grupos, 
inclusive que eram europeus que pintavam seus rostos e falavam outra língua para fins criminosos. Por parte da 
Igreja Católica, foram tachados de feiticeiros. Esta entidade, inclusive, foi a primeira a gerar estereótipos à 
respeito dos ciganos. No Concílio de Tarracon, de 1591, por exemplo, a Igreja pede aos poderes públicos que 
castiguem os ciganos, “pois são um bando de embusteiros, ladrões, vigaristas e viciosos”. Outro exemplo foi 
um documento enviado pelo teólogo Sancho de Moncada, no século XVII, ao rei da Espanha. Nele, o teólogo 
sugeria a severa repressão aos ciganos, defendendo a pena de morte, inclusive para mulheres e crianças, pois 
“não há Lei que nos obrigue à criar filhotes de lobos”. 

Enquanto isso, nos territórios dominados pelos otomanos, os ciganos foram escravizados nos 
principados de Moldávia e Valáquia. Devido à grande capacidade de alguns grupos com a metalurgia, foram 
explorados principalmente na fabricação de armas. Inclusive, as primeiras menções sobre a existência de 
ciganos nestes dois principados eram em documentos que tratavam de doação de escravos, dos séculos 14 e 15. 
A escravidão dos ciganos cessou apenas em 1851, depois de sua emancipação. 

No século 15, iniciou-se a intenção da Espanha como Estado, e as Pragmáticas dos Reis Católicos, em 
1499, impulsionaram uma longa fase de perseguição aos diversos grupos de famílias Romani instalados em 
Andaluzia. Visando sua diversidade cultural, os grupos foram proibidos de falar sua língua de origem, o 
Romani e de usar suas roupas tradicionais. Foram proibidos de exercer as atividades econômicas próprias, 
como o artesanato, sendo obrigados a servir a um lorde. No édito, eram reconhecidos como cidadãos espanhóis, 
mas sua existência e diversidade cigana era negada. Essa “igualdade” oferecida perdurou, surpreendentemente, 
até a Constituição de 1978. Em 1525, os ciganos foram proibidos de entrar no reino português, iniciando-se, 
posteriormente, degredos para Angola e Brasil. 
Foram encontrados em muitos países europeus éditos de leis de expulsão e perseguição aos ciganos. Apenas no 
século 18, com o Iluminismo e depois da instituição do regime liberal, a história começa a aceitar a sua legítima 
identidade. Ironicamente, a partir daí surge a imagem romantizada do cigano, que perdura até hoje. 

Em meados do século 19, durante o III Reich de Hitler, houve uma tentativa de extermínio do povo 
cigano. No porraimos (denominação usada para o genocídio de ciganos durante o nazismo), foram mortos, 
apenas em Lotz, na Polônia, cerca de 500 mil ciganos. Durante o Reich, os ciganos eram tratados como um 
problema, e só no mês de fevereiro de 1940, 250 de suas crianças foram usadas como cobaias em testes, no 
campo de concentração de Buchenwald. Mesmo depois de todo esse horror (muito pouco divulgado), não 
cessou a criação de leis anti-ciganas. 

No auge dos regimes comunistas, a mão de obra artesanal foi proibida, sendo permitida apenas a estatal. 
Os ciganos, que não eram admitidos nas indústrias, sofreram com a fome e miséria. 

Hoje em dia é difícil afirmar quantos ciganos existem no mundo, pela frequente tentativa dos países de 
reduzir este número, agindo de forma preconceituosa e procurando fugir da responsabilidade social para com 
essa etnia. Dados não oficiais calculam cerca de 1 milhão de ciganos no Brasil. A etnias predominantes são os 
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calón e rom, e em menor número, os sinti. Ainda lutam pelo direito de exercer sua cidadania 
e serem reconhecidos como legítimos cidadãos brasileiros. 

Assim com todos os brasileiros, os hábitos e dialetos dos grupos de ciganos são diferentes em cada 
região, são influenciados pela cultura local, assim como são influentes nela. 
 
 
3 TRADIÇÕES 
	  

Entre os vários grupos de ciganos, há especificidades culturais diferentes, assim como a forma de 
organização familiar. A identidade de cada indivíduo liga-se mais à família (ou grupo) de que é pertencente do 
que ser considerado “cigano”. Porém, apesar das diferenças, todos os grupos mantém sua identidade através de 
suas tradições, que são passadas de geração a geração até hoje. 

As tradições mais marcantes e que até hoje os grupos ciganos lutam para manter são o nascimento de 
uma criança e o casamento. Em alguns grupos, durante a gestação, a mulher sofre uma série de proibições, pois 
sua função passa a ser a proteção de sua vida e a de seu bebê. Em outros, o nascimento de um filho acarreta ao 
homem o reconhecimento em sua comunidade, e à mulher, uma devida independência em relação à sua sogra 
(CIGANOS..., 2010). 

Quando ao casamento, não raro é arranjado quando ainda são crianças, e assim que a menina tem sua 
primeira menstruação, pode dedicar-se aos preparativos do matrimônio. No caso do casamento ainda não 
arranjado, a família do rapaz visita várias vezes a da moça, e procura alguém com beleza e bom dote, e que 
venha de uma boa e bem conceituada família dentro da comunidade. As relações fora do casamento são 
totalmente desencorajadas, havendo até a expulsão do grupo em caso de adultério. A família da moça tem a 
função de orientá-la e protegê-la neste sentido, e de preservar sua virgindade, tida como questão de honra pela 
família (CIGANOS..., 2010). 

O homossexualismo não é aceito dentro das comunidades ciganas, por “ir contra as tradições e 
princípios familiares”. Os homossexuais, quando assumidos, são expulsos do grupo e não são mais 
considerados membros da família (CIGANOS..., 2010).  
 
 
4 CULTURA CIGANA 
	  

Assim como as tradições, a cultura cigana é bem diversificada, mas com características comuns a todos 
os grupos de ciganos. Dentre elas, destacam-se duas vertentes principais: os valores espirituais e materiais 
(RAMANUSH, 2011). 

Dentro dos valores espirituais, encontramos os conceitos religiosos e o folclore cigano.      Quanto à 
religiosidade, sabe-se que os ciganos não possuem religião própria, e assim como todas as culturas, geralmente 
adquirem a religião predominante no país de vivência. Na Espanha há um grande número de famílias católicas, 
na Índia, de hindus, na África de muçulmanos. Especialmente no Brasil, há um aumento de famílias ciganas 
evangélicas, onde comumente os membros tornam-se pastores e criam suas próprias igrejas e/ou organizações 
missionárias. Há o lado positivo, que é a perpetuação do Romani (a língua cigana) através dos cultos, e o lado 
negativo, onde as tradições são abandonadas por entrarem em conflito com os preceitos da religião, tais como a 
medicina tradicional e a leitura de mãos (RAMANUSH, 2011).  

As lendas, os provérbios, as poesias e, principalmente, a música e a dança (fig. 2) , compõem o folclore 
cigano. E assim como a religião, o folclore influencia e é influenciado de acordo com a região. Em alguns 
países, inclusive, há ciganos que não cantam ou dançam, e já em outros, existe uma forte tradição, advinda da 
cultura popular destes, como, por exemplo, na Iugoslávia, Romênia, Bulgária e Hungria.  Na Bulgária, as 
tradições e danças ciganas representam uma mistura da cultura dos Balcãs. Já o flamenco espanhol é, na 
realidade, a música e dança cigana de Andaluzia (RAMANUSH, 2011). 

Ainda dentro dos valores espirituais, os ciganos valorizam essencialmente a palavra dada, que deve ser 
respeitada e dada ao respeito, sem a necessidade de documentos e assinaturas. 
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Deve-se muito respeito, também, aos idosos, tidos como os mais sábios da comunidade, e em hipótese 

nenhuma devem ser internados em asilos. 
E por último, mas sem menor importância, o valor de Ser e não de Ter. Os valores materiais consistem 

nos ofícios e trabalhos típicos de cada grupo de ciganos: a forja dos metais; os trabalhos de carpintaria; a venda 
e troca de animais como cavalos e bois; o adestramento de ursos e a leitura das mãos (CIGANOS..., 2010). 

Devido ao desenvolvimento da tecnologia e à valorização do novo, esses ofícios estão cada vez mais 
perdendo espaço para produções industrializadas e mais baratas, porém menos duradouras. Mas, aqui também 
há o lado positivo: que é o de encontrarmos hoje em dia ciganos em diversas profissões. Aqui no Brasil, são 
encontrados principalmente advogados, professores, comerciantes e empresários. 

 

 
Figura 2: Dança Cigana – Foto de Esteban Widnicky  

Fonte: http://thegypsychronicles.net/photography/ 
 

A leitura das mãos também perde seu espaço, não para a tecnologia, mas devido à estigmatização e o 
desrespeito a essa tradição. Segundo os ciganos: 
 

... as nossas mãos são pedaços de um velho pergaminho que no caminho para o céu o Senhor resolveu 
rasgar, e o vento tratou de espalhar. E foi nas linhas tortas da palma de nossas mãos que o certo e o errado 
Ele escreveu. Somente compreenderemos a verdade quando unirmos nossas mãos.(AS NOSSAS 
MÃOS..., 2013) 

 
Mas, para o restante da sociedade, a leitura de mãos e outros métodos de falar sobre a sorte praticados 

por ciganos não são apenas estereotipados como psicologia popular barata, mas, muitas vezes, considerados 
estelionato. Contudo, é importante ressaltar que a generalização e criminalização deste ofício não é decorrente 
apenas da falta de informação, mas também pelo fato de que muitos grupos se autodenominam “ciganos”, 
mesmo sem ter alguma descendência ou conhecimento das tradições, e utilizam-se da falta de informação para 
lucro individual. 
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5 GENERALIZAÇÕES E NOMADISMO 
	  

Desde o século XV, a palavra “cigano” é utilizada como insulto, inclusive em dicionários encontramos 
designações como “embusteiro, ladrão”. E, muitas vezes os ciganos são vistos pelo restante da sociedade como 
um grupo homogêneo e reduzido à generalização desta palavra (RAMANUSH, 2011).  

Existem grandes diferenças entre os clãs e grupos, mas acentuam-se entre os indivíduos ciganos, e raras 
são as vezes em que são assim percebidos pelo restante da sociedade. Essas diferenças são resultado, 
obviamente, dessa etnia habitar os cinco continentes e falar línguas e dialetos diferentes do Romani. 
Geralmente adotam os hábitos e religião da população majoritária do país em que vivem. E, por estarem 
envoltos com diversas profissões, sua situação econômica também depende da situação em que o país se 
encontra (RAMANUSH, 2011). 

Uma das mais frequentes generalizações sobre os grupos ciganos é a de que são nômades, e mais: que 
esse “nomadismo” provém historicamente de seu espírito de liberdade e por sempre agirem como bem 
entendem. Não passam de estereótipos infundados e distantes da realidade.  O nomadismo nunca foi uma 
questão de livre escolha, está associado às diversas perseguições sofridas pelos ciganos no decorrer dos séculos: 
fuga na Inquisição, durante o nazismo e durante o Regime Comunista.  Pelos não ciganos, esses deslocamentos 
eram vistos como nomadismo, mas para a etnia, representava a salvaguarda de suas vidas (RAMANUSH, 
2011). 

No Brasil, há apenas alguns grupos calón que se deslocam pelo país. Em sua maioria, são comerciantes 
de roupas de cama, tapetes, panelas ou carros. Pela durabilidade do tipo de produto que comercializam, as 
vendas não se renovam em curtos períodos, então é necessário partir para negociações em outras cidades. 
Novamente, são nômades por necessidade, e não por opção, apesar de alguns grupos afirmarem seu gosto por 
não ter um território fixo (CAVALCANTI, 2011). 
 
 
6 TERRITORIALIDADE 
	  

A territorialidade cigana se manifesta em diversas escalas: a tenda, o acampamento, a cidade, os 
itinerários e as regiões são espaços com os quais os ciganos estabelecem diferentes e complexas relações. A 
territorialidade do grupo se expressa como um conjunto de vários territórios. Assim, os espaços vividos são 
mais referentes aos acampamentos, itinerários e pontos de pernoite, não aos elementos urbanos e rurais 
geralmente marcantes para o restante da sociedade. 

Segundo estudos realizados por Almeida; Machado e Sousa (2011) em um grupo de ciganos nômades da 
Bahia, cada indivíduo processa construções simbólicas no espaço, o que representa a lógica da sobrevivência e 
a materialização da necessidade. As famílias constroem uma relação de afetividade com o espaço apropriado, 
por este estar diretamente ligado à sua própria dimensão econômica.  

Pela profunda ligação dos ciganos com a organização familiar, é dada a esta uma extrema importância, 
gerando, por vezes, um “mundo próprio”, aparentemente excluído do exterior. O que ocorre, é que esses grupos 
percebem as fronteiras e o Estado de uma maneira diferente da sociedade majoritária, tendo como prioridades 
seus valores e tradições. 
 
 
7 POLÍTICAS PÚBLICAS 
	  

Geralmente, as comunidades ciganas nômades se apropriam de terrenos distantes dos centros, sem a 
mínima estrutura para uma estadia saudável e adequada. Sem banheiros, luz e água, dependem da boa vontade 
de comerciantes e moradores locais. Por serem obrigados a escolher terrenos pouco valorizados e sem muita 
visibilidade na cidade, não raro ficam expostos a esgotos e lixões a céu aberto ou perto de áreas de risco.  As  
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crianças são frequentemente rechaçadas nas escolas por seu modo de vida, levando-as ao 
abandono escolar (CAVALCANTI, 2011). 

Muitos ciganos ainda não possuem qualquer tipo de documento, não tendo acesso à saúde ou a outros 
direitos básicos. Morrem muitas vezes sem ter existido aos olhos do poder público e da sociedade majoritária. 
Além de tudo, as expulsões de comunidades ciganas não acabaram no comunismo, elas estão presentes até hoje. 
Com o avanço cada vez maior da especulação imobiliária e do capitalismo, os seres humanos perdem seu 
espaço para centros de lucro e consumo. 

Os ciganos, além de se definirem como uma nação sem território fixo, muitas vezes não tem a pretensão 
de tê-lo. Não reivindicam senão a justiça e o direito ao espaço. Desejam uma dinâmica progressiva de 
integração na sociedade, a igualdade de direitos e o respeito mútuo entre todas as identidades culturais. 

 

 
Figura 03: Foto de Tamas Revesz  

Fonte: http://thegypsychronicles.net/photography/ 
 
 
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
	  

Os ciganos são os brasileiros invisíveis. Não entram na contagem dos censos, as autoridades não os 
reconhecem, o restante da sociedade não os enxerga como cidadãos. Os grupos de ciganos fazem parte da 
identidade sociocultural do povo brasileiro, tendo contribuído na construção da mesma sede desde a 
colonização, quando chegaram após terem sido deportados de Portugal. No entanto, ao longo deste período, 
vêm sendo colocados à margem quando se trata de direitos fundamentais (TEIXEIRA, 2011) 

Existe uma luta constante dos ciganos para a preservação de sua cultura, base concreta de manutenção 
do grupo étnico, a língua própria, o casamento permitido apenas entre os integrantes do grupo e as fortes 
relações estabelecidas entre os mesmos, através de reuniões diárias que representam a continuidade do grupo e 
de seus valores culturais.  

Ao menos no Brasil, não há necessidade de novas leis ou estatutos destinados estritamente aos ciganos. 
Isso tornaria o processo ainda mais excludente. Os direitos básicos, como o de ir e vir, o acesso à saúde, 
educação, moradia adequada e aposentadoria estão presentes na Constituição brasileira e deve atender a todos 
os cidadãos desta pátria.  

Ainda que tenha havido séculos de políticas anticiganas por parte de Portugal e depois tanto pelo 
Império quanto pela República brasileira, os ciganos no Brasil são uma cultura singular no mundo, diferente de 
qualquer outra e, entretanto, dividem com aqueles que os acolhem um grande número de seus aspectos  
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culturais. Em tempos de globalização, é preciso conceber todas as culturas como agentes de 
unidade e diversidade, recriando o sentido de humanidade (TEIXEIRA, 2011). 
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