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RESUMO 

 

 

Esta tese analisa as relações sociais dos ciganos da família Cavalcante que moram no 

município de Sobral, Ceará; em especial como as relações de parentesco são vividas em 

um contexto marcado por tensões e instabilidades. A partir da etnografia do núcleo 

doméstico realizada no período de janeiro a junho de 2013 e da observação das 

representações construídas pelos ciganos em torno do termo família, o objetivo é mostrar 

como essas representações são acionadas para descrever formas de solidariedades 

entre os ciganos. Ao se definirem em termos de como uma "grande família", os ciganos 

se demarcam dos não-ciganos e  elaboram códigos próprios de vida em sociedade que 

podem ser alterados em função dos interlocutores e das situações.  O trabalho discute o 

papel das relações familiares nas formas de sociabilidade e nos conflitos, as estratégias 

matrimoniais, inclusive com os não-ciganos, as práticas de trabalho, definindo um estilo 

de vida cigano.  

 

 

Palavras-chave: ciganos, família, relações sociais, identidade 
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ABSTRACT  

 

This thesis analyzes the social relations of Cavalcante family of Gypsies who live in the 

city of Sobral, Ceará; especially as kinship relations are lived in a context marked by 

tensions and instability. From the domestic core ethnography conducted from January to 

June 2013, and observing the representations by gypsies around the family term, the goal 

is to show how these representations are activated to describe forms of solidarity between 

gypsies. To define themselves in terms of how a "big family", the ciganos to demarcate the 

non-Roma and prepare themselves for life in society codes that can be changed in the 

audience and situations. The paper discusses the role of family relationships in the forms 

of sociability and conflicts, matrimonial strategies, including non-gypsies, work practices, 

defining a gypsy lifestyle. 

 

Keywords: Gypsies, family, social relations, identity 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os Calons são descendentes de ciganos oriundos da Península Ibérica vindos 

para o Brasil no período colonial, no século XVI (Borges, 2007; Teixeira, 1998). Se 

diferenciam, de modo geral dos Rom; vindos do Leste Europeu, cuja presença no Brasil 

data do século XIX; “em termos de língua, organização social e atividades econômicas 

(Ferrari, 2010, p. 19). Diferentemente da Europa, no Brasil, existem poucos estudos sobre 

os grupos ciganos, apesar de serem presentes em todo o território nacional e ser um 

grupo representativo - quase meio milhão, como foi constatado na Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais (MUNIC), do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2011), a existência de acampamentos em 291 dos 5.565 municípios 

brasileiros. No Nordeste, encontramos grupos nos estados de Pernambuco, Bahia, 

Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, sobretudo vivendo em contextos urbanos 

e compartilhando modos de vida em sociedade. Apesar das mudanças e de estarem 

inseridos na categoria de “povos e comunidades tradicionais1”, os ciganos são pouco 

contemplados pelas políticas públicas, pois têm, mais do que os outros grupos, 

dificuldade em se organizar para reivindicar direitos diante do Estado. Partindo das 

reflexões de Goldfarb (2004), podemos apontar que um dos indicativos para essa postura 

dos ciganos se relaciona com o fato de que “no Brasil a ideia de uma ‘identidade cigana’, 

definida politicamente através de determinadas características físicas ou de um território 

específico, não se desenvolveu”; na mesma extensão que se deu entre indígenas e 

quilombolas. No Ceará, os Calons estão presentes em quase todo estado. No caso dos 

de Sobral, estes se reconhecem em termos de família, mais especificamente usam o 

sobrenome adotado diante do Estado brasileiro para se diferenciar de outras famílias 

ciganas.  

 

Este estudo se propõe a apresentar e analisar como as relações de parentesco 

são vivenciadas em um contexto marcado por tensões e instabilidades pelos ciganos da 

família Cavalcante que moram no município de Sobral, Ceará. De modo mais específico, 

ao se definirem como parentes, os ciganos adotam um modo de vida expresso nas 

relações cotidianas pela vivência em família. O objetivo da pesquisa é compreender como 

                                                           
1
 Ver: Decreto de 13 de julho de 2006 e Decreto 6.040 de 07 de fevereiro de 2007.  
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ao longo das suas vidas os ciganos empreendem esforços para reafirmar esse ideal de 

vida marcado por relações solidárias que utilizam a família como modelo e que 

determinam a conduta dos sujeitos.  

 

ANTROPOLOGIA DOS CIGANOS NO BRASIL 

 

Ferrari e Fotta (2014) em um artigo intitulado de “Brazilian Gypsiology: A View 

from Anthropology”, no qual se propõem a fazer uma análise geral da história da produção 

acadêmica sobre ciganos no Brasil, denominada de Ciganologia Brasileira; classificaram 

os estudos no campo da antropologia dos ciganos no Brasil, em duas linhas de pesquisa. 

A primeira é marcada pelos estudos de identidade, privilegiando a temática da identidade 

étnica.  

 

Dentre os trabalhos desenvolvidos nessa perspectiva, destacam-se o de Goldfarb 

(2004), Silva (2010) e Souza (2011), realizados respectivamente em Souza (PB), Limoeiro 

do Norte (CE) e Cruzeta (RN). Mesmo sendo realizados em contextos sociais diferentes 

foi comum entre esses autores ao se depararem com ciganos, as afirmações de que “não 

andam mais” e “moram em casas”, inferindo que estes são sedentários. Além disso, 

vivendo em meio à população local e compartilhando modos de vida em sociedade, 

continuam a se reconhecerem como ciganos. Procuraram, dessa forma, mostrar como os 

ciganos constroem sua identidade no presente, alicerçada na crença coletiva do 

compartilhamento de um passado comum, marcado pelo nomadismo, como traço 

definidor do que é “ser cigano”. Assim, ao fundamentarem sua condição étnica por meio 

da memória, os ciganos se distinguem de outros grupos sociais e demarcam 

objetivamente sua singularidade étnica por meio de uma “linguagem cigana”, mediante 

processos de interação. 

 

Ao privilegiar a temática da identidade étnica as pesquisas “etnográficas” com 

ciganos no Brasil concentraram seus esforços em “descrever processos de auto-

categorização e de ‘etnicização’ da situação dos Ciganos diante das políticas afirmativas 
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do Estado”. Esses estudos, contudo, nem sempre se baseiam em pesquisas etnográficas2 

e mostram-se limitados teoricamente principalmente ao utilizarem categorias exteriores 

como “tradição”, “perda cultural” e “sedentarismo” para descrever as relações sociais 

entre os ciganos (FERRARI, FOTTA, 2012).  

 

Baseados em estudos entre ciganos no Brasil3 (Ferrari, Fotta, 2014) propõem 

uma segunda linha de pesquisa antropológica marcada pela retomada da teoria 

etnográfica que consiste na perspectiva de Goldman (2005), na elaboração de um modelo 

que mesmo sendo desenvolvido a partir de um contexto específico pode funcionar como 

base inteligível em outras situações sociais; buscando compreender como os ciganos 

conceitualizam o seu mundo, com atenção especial para a descrição de categorias 

nativas.  

 

Proponho aqui me aproximar dessa segunda linha de pesquisa com o objetivo de 

descrever como os ciganos criam relações sociais no presente em torno do parentesco e 

vínculos familiares. Ao fazer essa escolha, me distancio necessariamente da discussão 

em torno da identidade étnica e procuro mostrar como se constrói e se reafirma um estilo 

de vida cigano. Tal escolha se deu pelo fato dos ciganos de Sobral ao tomarem como 

referência as imagens de cunho negativo, estigmatizantes, construído pela sociedade 

local, fazem um exercício de silenciamento de uma memória e, por conseguinte não de 

uma história vivida no passado. Ao contrário dos ciganos de Sousa (GOLDFARB, 2004) 

que tomam o passado marcado pelo nomadismo como meio de afirmar sua identidade no 

presente.  

 

A PERSPECTIVA DO ESTUDO  

 

Nos estudos de cunho acadêmico sobre ciganos no Brasil,: (Fotta, 2012; Souza, 

2011, Ferrari, 2010; Silva, 2010, Goldfarb, 2004, Sant’ana, 1986), a temática da família 

                                                           
2
 Vale ressaltar que os autores reconhecem que não tiveram acesso a toda produção acadêmica sobre 

ciganos no Brasil. A exemplo, as dissertações de mestrado de Silva (2010), Souza (2011). Sendo suas 
reflexões são baseadas no material consultado. 
3
 Ferrari (2010) e Fotta (2012) realizaram pesquisas de campo, respectivamente entre ciganos calons em 

nos estados de São Paulo e Bahia. Como o meu estudo terá uma relação direta com as teses de Ferrari 
(2010) e Fotta (2012) trarei as questões pertinentes, diuídas ao longo desta tese. 
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não foi objeto privilegiado de reflexão. Quando aparecem, diluídos ao longo da escrita ou 

em um tópico, como no estudo de Sant’ana (1986) e Silva (2010), Souza (2011), o tema 

assume uma perspectiva funcionalista para justificar a coesão entre os sujeitos sociais, 

observável pela proximidade espacial entre aqueles identificados como pertencentes a 

uma mesma família.  

 

No caso, dos ciganos de Sobral, a noção de família permeia todos os aspectos da 

vida de um cigano, seja para descrever e reafirmar as relações sociais entre si, para falar 

das estratégias matrimoniais, redefinir os contornos familiares diante de conflitos seguidos 

ou não de atos de violência e práticas de trabalho. Em outras palavras, em torno da noção 

de família, os ciganos descrevem um estilo de vida e definem um código de posturas 

esperadas pelos sujeitos nas situações cotidianas.  

 

Para realizar essa reflexão, adoto o conceito de calonidade desenvolvido por 

Ferrari (2010) em sua tese de doutorado com uma rede de ciganos Calons do estado de 

São Paulo, em detrimento da “noção de identidade calon”.  

 

O conceito de “calonidade” é uma escolha deliberada para evitar a noção 
de “identidade calon”. A recusa da noção de identidade, a qual reifica 
processos em “entidades” existentes a priori, se dá em favor de uma noção 
de “processo”. A “calonidade” não configura uma “lista de atributos”, mas 
um processo de “fazer-se”, um modo de agir “em construção”, 
continuamente reinventado e incompleto, por definição. Nesse sentido, a 
calonidade é ela própria performativa, quero dizer, é definida na e pela 
performance, o que não se confunde com a formulação de uma “identidade 
calon” atualizada em múltiplas performances (Ferrari, 2010, p. 19).  

 

A calonidade, de acordo com a autora, não pressupõe a existência de sinais 

distintivos que podem ser utilizados para marcar distinções diante de interações sociais. O 

interesse volta-se para análise dos processos pelos quais os calons se fazem em um 

processo contínuo que perpassa toda a vida, encenando inúmeras performances que 

atuam no sentido tanto de reinventar como de reatualizar o modo de viver.  

 

Como observou Stewart (1992) entre os ciganos Vlach da Hungria, são as 

práticas e as maneiras Rom de pensar que definem o romanes, “o modo rom de viver”, 

mostrando que a ciganidade parece ser mais vinculada com o "fazer" do que com o "ser". 
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Vista como um dado relacional sem pressupor uma forma de organização, a identidade 

precisa ser constantemente reafirmada no presente, por meios de “práticas e/ou maneiras 

de pensar”, entre aqueles considerados como “iguais”, promovendo a organização de 

suas vidas por meios simbólicos (Sahlins, 1997), levando-os a se perceberem como 

diferentes dos não ciganos. A diferença passa a ser concebida como produto de relações 

internas e não como um fenômeno social étnico no qual os sujeitos se reportam ao 

passado e selecionam elementos comuns para fomentarem um sentimento de 

coletividade (Weber, 2004; Barth, 1998) e, por conseguinte de identidade. “Ser cigano”, 

portanto, não significa apenas compartilhar uma história e/ou cultura comuns, mas ter 

práticas ciganas, viver como cigano.  

 

Considerando que a forma de viver como cigano é pensada a partir de como os 

sujeitos reafirmam posturas diante de parentes no presente, dando sentido ao termo 

família, pretendo tomar de empréstimo a ideia de Bott (1976) que ao pensar as famílias 

urbanas como “totalidades sociais”, se distancia da noção de grupo organizado.  

 

Nossa tese é que as famílias, como totalidades sociais, não estavam 
contidas em grupos organizados mas, somente, em redes. Em um grupo 
organizado, não precisamos estudar todos os membros para compreender 
o grupo como um todo. Em uma rede, podemos obter uma configuração 
geral de sua estrutura, a partir de um pequeno número de informantes, 
mas não podemos descobrir o conteúdo exato das relações e das 
atividades de todos os membros (Bott, 1976, p. 67).  

 

Ao adotar a noção de rede em vez da de grupo para pensar as famílias em sua 

totalidade, Bott (1976) tem em vista a dimensão dinâmica da própria noção de família, as 

tramas e as conexões que se estabelecem entre os membros da famílias, pois diversos 

fatores interferem em seu grau de conectividade. Um desses fatores diz respeito às 

relações entre parentes, pois em uma família os relacionamentos não se dão de modo 

uniforme, principalmente se considerarmos que no espaço urbano, como conclui a autora, 

as famílias tendem a ser mais “individualizadas” do que nas sociedades primitivas de 

pequena escala nas quais o parentesco fornece os principais elementos para organização 

das relações sociais, sendo, portanto, altamente marcadas por um processo de 

diferenciação entre si.  
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No caso dos calons de Sobral, o parentesco enquanto uma estrutural formal 

fornece o pano de fundo onde se tecem a teia de relações sociais. Contudo, é no 

cotidiano das relações em família, tanto do ponto de vista ideológico (representações), ou 

seja, como os ciganos acionam e falam de família entre si, como da organização social, 

que se recriam e reforçam um estilo de vida cigano, dando sentido a sua existência social.  

 

PROBLEMATIZANDO A “VIDA DE CIGANO” 

 

Ao fazerem comparações entre o passado e o presente, os calons de Sobral 

apontam para as mudanças pelas quais passaram após o ano de 1974 quando vieram 

morar na cidade de Sobral e diminuíram gradativamente o ritmo das andanças de um 

lugar a outro. Diante desse processo, percebem como aos poucos passaram a 

compartilhar de modos de vida em sociedade: ter casa, endereço fixo, ir à escola entre 

outros; fazendo com que fossem melhor aceitos por parte dos não ciganos na cidade de 

Sobral4. 

 

Ao mesmo tempo, a vida de cigano “não mudou da água para o vinho”, ou seja, 

não deixaram de ser o que eram, continuam a ser ciganos. O que mudou foi à 

necessidade de dialogar com outros códigos sociais, inserindo-se na dinâmica da 

população local. Em outras palavras, “ser cigano” é mais do que ir de um lugar a outro.  

 

A “vida de cigano” se refere a um período de deslocamentos de um lugar para 

outro não é percebida sendo um traço determinante do “ser cigano”. O que define a “vida 

de cigano” entre outros aspectos, é uma certa imprevisibilidade e um acento, 

principalmente ao “estar junto”, “a família viva”, “tudo vivo” características do “ser cigano”. 

Mas qual o significado para um calon de “estar junto”? Como essa noção se associa a 

família? Para responder a tais questionamentos é preciso considerar um aspecto sutil 

recorrente entre calons e calins, isto é, as transformações ocorridas no plano das relações 

                                                           
4
 Em Limoeiro do Norte (Silva, 2010) constatou que as interações entre ciganos e não ciganos são 

marcadas por formas de preconceito/discriminação associados a processos de estigmatização, os ciganos 
da família Alves dos Santos foram deixando de lado práticas como: quiromancia, fazer trocas, uso da 
“linguagem cigana” na presença de ciganos. Para os não ciganos essas mudanças proporcionaram uma 
maior aceitação por parte da população local. No caso, dos ciganos em Sobral a discussão em torno de 
como percebem essa relação surgirá nas situações pertinentes, tendo em vista que esse não é um assunto 
recorrente no cotidiano. 
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familiares; expressas principalmente pela seguinte afirmação: “No passado já foram mais 

unidos. Hoje, é cada um por si”.  

 

Ao mencionar uma mudança no padrão das relações solidárias no grupo familiar, 

os ciganos estão se referindo a um processo de individuação no qual cada um passa a 

conduzir suas vidas independentemente da família, no sentido daquela pensada como um 

todo do qual fazem parte os parentes que vivem próximos. Essa postura, contudo, enseja 

formas de conflitos que se expressam principalmente no plano discursivo quando os 

ciganos falam das relações entre si marcadas pela individualização e ao mesmo tempo da 

necessidade de serem solidários uns com os outros em determinadas situações. O 

conflito, aqui, deve ser pensado em sua positividade (Simmel, 1983), ou seja, como 

organizador das relações sociais. Em outras palavras, o conflito é para o autor uma fonte 

de sociabilidade gestada diante dos processos de interação, permitindo compreender a 

própria dinâmica da sociedade.  

 

Ao partir dessa dimensão conflituosa, a ideia de família entre os ciganos deixa de 

ser pensada enquanto uma unidade e assume um caráter situacional, tendo entre outros 

usos reforçar cotidianamente um estilo de vida cigano. Como constatou Comerford (2003) 

entre os camponeses na Zona da Mata Mineira, os conflitos funcionam como 

“dinamizadores no processo de produção da união”, dando sentido ao termo família. Entre 

os calons de Sobral, a vida de um calon é marcada por um esforço constante para que 

suas práticas e posturas diante dos parentes, reafirmem um “ideal” de vida em família.  

 

METODOLOGIA 

 

Os meus primeiros estudos com ciganos no estado do Ceará, no município de 

Limoeiro do Norte, iniciaram em 2004 quando cursava a graduação em História na 

Universidade Estadual do Ceará – UECE e me aproximei de ciganos Calons pertencentes 

à família Alves dos Santos. Essa aproximação perdurou até o ano de 2006, quando 

concluí a monografia de fim de curso. Nesse intervalo de tempo, também fiz uma visita de 

um dia a outros parentes no município de Jaguaruana – Ceará. Retomei os contatos com 

esses ciganos entre os anos de 2008 e 2009 e realizei uma pesquisa de cunho 
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etnográfica associada à coleta de histórias de vida como parte da elaboração de minha 

dissertação de mestrado. 

 

Com a entrada para o curso de doutorado, em 2011, fiz um estudo exploratório 

nos municípios cearenses de Novo Oriente Crateús, Baturité, Jaguaruana, na busca de 

me inserir em um novo campo de pesquisa. Soube da presença desses ciganos através 

de informações obtidas de algumas pessoas, não ciganas, afinal não há no estado do 

Ceará bem como no Brasil, um censo demográfico acerca da população cigana. A 

aparente facilidade em encontrá-los, uma vez que tem endereço fixo aos olhos da 

população local, contudo, não se mostrou tão simples, pois nossos contatos face a face 

foram seguidos de conversas pontuais sem perspectiva de continuidade, revelando 

resistências sutis a minha presença. 

 

Essa realidade começou a mudar quando uma amiga, Leila, ao ministrar aulas em 

uma faculdade particular na cidade de Fortaleza, fez menção a minha pesquisa com os 

ciganos em Limoeiro do Norte, bem como a minha dificuldade em manter contatos mais 

duradouros com os ciganos que conheci nas outras cidades do Ceará. Uma das alunas 

Beatriz, a quem identificarei ao longo deste trabalho como Bia, se mostrou interessada e 

ao conversar com Leila lhe disse que poderia me apresentar os ciganos da família 

Cavalcante com os quais mantêm relações próximas. Leila tratou de marcar um encontro 

entre eu e Bia. Ao expor para Bia, a minha proposta, ela me disse que poderíamos marcar 

uma ida a Sobral, oportunidade na qual iríamos a casa dos ciganos e negociaríamos a 

realização da pesquisa. 

 

No dia 28 de dezembro de 2012 fiz à primeira visita à casa dos ciganos. Bia tratou 

de realizar as apresentações e expor juntamente comigo os objetivos e metodologia da 

pesquisa baseada na observação participante e coleta de conversas gravadas, caso fosse 

possível. Esse primeiro contato, foi marcado por muitas indagações por parte dos ciganos 

e pela recorrência em se definirem em termos de família na minha presença: “aqui é tudo 

da mesma família, “a família da gente”, “a família de cigano é muito grande”.  
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Com a consolidação do trabalho de campo, comecei a perceber como a noção de 

família é acionada para definir um estilo de vida cigano e ao mesmo tempo, demarca 

diferenças ideológicas (representações) quando tecem comparações com os não ciganos, 

bem como fronteiras sociais. Ao mesmo tempo em que me aproximava desse estilo de 

vida pelas representações construídas pelos ciganos, percebi o quão é conflituosa a “vida 

em família” tendo em vista o fato de no cotidiano conduzirem suas vidas de modo mais 

individualizado. Sendo assim, para analisar como os ciganos se fazem nesse processo, 

escolhi a observação participante seguida da análise das falas dos ciganos elaboradas 

diante de diversas situações vivenciadas entre si.  

 

A pesquisa foi realizada principalmente no período compreendido entre janeiro e 

junho de 2013 nos núcleos familiares. Além disso, fiz visitas pontuais no mês de julho do 

mesmo ano e entre os meses de janeiro e fevereiro de 2014 com o intuito de coletar 

informações acerca da relação entre família, proximidade e união. Nessa oportunidade 

conversei mais detidamente com Biamara, Seu Ramim e D. Nazaré. 

 

Uma das principais dificuldades encontradas em campo diz respeito ao fato de 

não ter conseguido gravar conversas com os ciganos, possibilitando apreender da melhor 

maneira possível como os ciganos dão sentido a sua vida. Para superá-la produzi textos 

sobre as minhas observações de campo e passei a apresenta-los, bem como roteiros de 

leituras para nortear nossas conversas de modo mais pontual, os quais renderem bons 

diálogos.  

 

Considerando essa limitação, também mantive diversos diálogos com Bia em sua 

casa na cidade de Fortaleza. Foram pelos seus olhos que se revelaram muitas nuances 

do modo cigano de viver em família, as quais apenas tinha acesso de forma dispersa em 

campo sem oportunidade de me aproximar mais detidamente a partir da perspectiva dos 

próprios sujeitos em questão. Além disso, Bia fez ao longo do trabalho de campo fez 

muitas sugestões de como eu deveria me comportar no meio de ciganos.  

 

É preciso ter em vista que as interpretações de Bia sobre o mundo cigano são de 

uma não cigana que atualmente não pertence ao “grupo familiar”, apesar de manter 
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vínculos estreitos, ou seja, está incluída em uma rede de relações familiares. Dito de outra 

maneira, Bia é alguém que está dentro e ao mesmo tempo fora das relações sociais 

estabelecidas entre os ciganos nesse contexto de pesquisa. Logo, não se pode desprezar 

o fato de que ela não diz “tudo” sobre o modo dos ciganos viverem, mas apenas aquilo 

que considera mais relevante ou importante.  

 

Com alguns ciganos e ciganas, conversei de forma mais detida e fiz anotações 

em folhas de papel no momento de conversas. Com outros, encontrei algumas 

resistências, principalmente em realizar conversas gravadas, detendo-me a conversas 

pontuais. Gravei dois diálogos, um com Seu Ramim e outro com esposa, D. Nazaré. Não 

consegui fazer registros fotográficos, tanto do lugar onde moram, como dos próprios 

ciganos.  

 

Tendo em vista essa peculiaridade, a identificação da fala dos meus interlocutores 

será feita da seguinte forma ao longo da tese: conversas gravadas, anotações feitas em 

campo, na presença dos ciganos, anotações posteriores em diário de campo. Nos dois 

últimos casos, na maioria das vezes não será feita uma transcrição direta do que os 

ciganos diziam, mas, sobretudo os sentidos que procuravam expressar.  

 

Irei me referir aos meus interlocutores pelos nomes adotados no cotidiano das 

relações entre si, sejam os oficiais adotados diante do estado brasileiro ou apelidos. O 

que para eles não representa nenhum problema, a não ser quando essa forma de 

identificação se associa diretamente a prática de atendimento como irei abordar no quarto 

capítulo. Apenas quando for tratar de um conflito precedido de ato de violência entre 

parentes (ver capítulo 3), usarei nomes fictícios para preservar a identidade das partes 

envolvidas.  

 

De imediato, eu era identificado como professor, no sentido daquele que ministra 

aulas em espaço formais de educação, escolas e/ou universidades e, transitava pelas 

casas dos ciganos de modo deslocado. Essa posição fazia com que os ciganos me 

definissem como alguém interessado em conhecer “a vida de cigano”. Havia certa cautela 
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em relação a minha presença, que se expressava, principalmente em indagações acerca 

dos meus contatos com pessoas na cidade de Sobral.  

 

Com o passar dos dias e da consolidação do trabalho de campo, percebi que as 

indagações não tinham como finalidade saber até que ponto eu também estava disposto a 

oferecer informações acerca de assuntos referentes à minha vida. Pelo contrário, as 

perguntas relacionavam-se com um contexto no qual a vida de um cigano se organiza em 

torno de conflitos seguidos de atos de violência que transcendem o tempo e atingem toda 

a família, como tratarei no terceiro capítulo. Nesse caso, eu podia ser facilmente alguém 

“infiltrado” em suas casas para oferecer informações sobre suas rotinas cotidianas.  

 

Em março de 2013, essa situação se inverteu quando a pedido de Seu Itamar 

comecei a auxiliar sua filha mais nova na resolução nas atividades escolares, passando a 

ser reconhecido como professor de reforço. Gradativamente, tornei-me também o 

professor do filho mais novo de Seu Itamar e de seus netos. Essa mudança foi importante 

no sentido de, que até esse momento, encontrava-se deslocado em campo, tendo em 

vista que não ciganos não frequentam regularmente os espaços onde vivem os ciganos 

com frequência na condição de amigos e/ou visitas. Ao longo do trabalho de campo, vi 

apenas um não cigano na casa de Seu Itamar, seu Edgar. Este foi identificado por 

Biamara como sendo “amigo” de seu pai que o acompanha em algumas viagens.  

 

Na condição de professor de reforço, centrei minhas observações no núcleo 

familiar organizado em torno de Seu Itamar. Apesar de observar os ciganos desse núcleo, 

não deixei de travar diálogos com outros ciganos, como ficará perceptível no processo de 

escrita deste trabalho. Mas é preciso considerar que ao descrever o modo de vida cigano 

desse ângulo, deixe-me guiar pelo o que era possível captar pelo olhar e ouvir (Cardoso 

de Oliveira, 1998), mesmo diante das restrições dos calons em conversarem de forma 

mais detida comigo, principalmente realizando conversas gravadas. Dito de outra 

maneira, é provável que, se eu tivesse me centrado em outro núcleo, eu apresentasse 

outras relações sociais entre os ciganos.  
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As situações experimentadas em campo como descrevi acima, se articulam com 

a forma como se constroem, no dia a dia, as relações entre pesquisador e seus 

interlocutores, sem que o primeiro assuma o lugar de condutor deste processo que é 

eminentemente intersubjetivo. Nesse ponto, as reflexões de James Clifford (1988) sobre a 

construção da autoridade etnográfica são pertinentes.  

 

Clifford (1988), ao contextualizar o processo de consolidação da etnografia como 

método de pesquisa na obra de Malinowski, identifica que estava subjacente a esse 

processo de legitimação um exercício de autoridade na qual o antropólogo, a partir de 

suas experiências em campo, direciona os fluxos da pesquisa e apresenta os dados de 

campo de forma neutra por meio da escrita. Essa postura procurava garantir o maior grau 

de imparcialidade e a objetividade diante das informações coletadas, dotando-as de um 

caráter de cientificidade. Mas como se desprender das subjetividades se estas são 

inerentes ao processo de interação entre pesquisador e interlocutores? Nesse sentido, 

para descrever e analisar o modo de vida dos ciganos de Sobral adotarei uma perspectiva 

dialógica, na qual me posiciono a partir de diferentes perspectivas dos ciganos no 

processo de escrita etnográfica, mesmo quando me deparo com as limitações impostas 

em campo. As descrições contextualizadas de como se davam esse diálogos serão 

fundamentais para entender como a minha presença alterava a forma como os ciganos 

falam das relações entre si e da família.  

 

Antes de finalizar e esboçar a estruturação da escrita, quero ressaltar que a 

minha posição em campo se definiu não em função de minhas escolhas isoladas, mas 

pelas próprias circunstâncias, na maioria das vezes não ditas, com as quais tive que lidar 

diariamente. Indubitavelmente, estas estarão presentes na escrita deste trabalho dividido 

em quatro capítulos.  

 

No primeiro capítulo, Relações sociais entre os calons: família, proximidade e 

união, apresento como os calons constroem, do ponto de vista ideológico, 

representações para falar de um ideal de vida em família marcada pela noção de 

proximidade e união em oposição às práticas cotidianas permeadas pela individualidade. 

Inicio descrevendo o cotidiano das relações sociais baseado no parentesco entre ciganos 
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mostrando como eles se organizam em núcleos familiares que se estabelecem a partir da 

relação pai/filho.  

 

No segundo capítulo, A história de vida de Bia entre os ciganos de Sobral, 

tomo como referência a história de vida de Bia, não cigana, mostrando inicialmente a 

partir de sua trajetória como ela foi se tornando membro da família e, em seguida como 

Bia continuará compondo a “rede de relacionalidade calon”. Finalizo o capítulo traçando 

pontos de interseção entre a história de vida de Bia e seu genro Márcio, não cigano. Essa 

discussão também nos leva a pensar como se deram do ponto de vista de Bia, as 

mudanças ocorridas na cultura cigana.  

 

No terceiro capítulo, Insegurança, conflitos e deslocamentos, descrevo um 

conflito ocorrido entre os membros da família Cavalcante que irá desencadear um 

deslocamento tanto espacial quanto simbólico, fazendo com que esses ciganos 

recomeçassem a vida em outro espaço na cidade de Sobral após dois anos do conflito, 

tendo como inimigos membros que anteriormente faziam parte da família. Tal situação 

servirá para mostrar como são redefinidas as relações familiares com base no 

parentesco.  

 

No quarto capítulo, Modos de fazer a vida: a prática de atendimentos, 

descrevo as práticas de “trabalho” entre os ciganos em Sobral para mostrar que estas 

garantem a permanência do “ideal da vida em família”, uma vez que os ciganos 

direcionam seus fluxos cotidianos, não se subordinam às formas de emprego como outros 

parentes ciganos e/ou mesmo jurons, estando sempre junto da família. Analiso ainda, as 

representações que estes ciganos constroem em torno dessa prática e como lidam com a 

noção de “incerteza”. 
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2. CAPÍTULO 1 – RELAÇÕES SOCIAIS ENTRE OS CALONS: FAMÍLIA, 

PROXIMIDADE E UNIÃO  

 

Os estudos sobre ciganos no Brasil tratam a temática da família de modo 

secundário, ou seja, não deram a atenção devida em perceber os significados atribuídos 

pelos sujeitos a essa categoria, tanto no processo de construção e reafirmação de 

relações sociais entre si nas quais o parentesco é determinante de condutas e práticas 

cotidianas, quanto como princípio organizador da vida no presente, fomentando uma 

forma particular de solidariedade.   

 

Aqui, pretendo abordar “o modo calon de viver” em família, tendo como lócus de 

observação os espaços onde moram no município de Sobral. Esta discussão será 

fundamental para entender como os calons criam relações sociais entre si em torno da 

noção de família pensada como uma rede de relações que precisa ser reafirmada no 

presente, demarcando, em certa medida, uma oposição frente ao mundo dos não 

ciganos. Para tanto, analiso em um primeiro momento as categorias de proximidade e 

união enquanto representações construídas socialmente pelos dos atores diante das 

situações cotidianas (Berger & Luckman, 1985), sendo utilizadas como meio de descrever 

e normatizar um “ideal de vida em família”. Procurarei retratar o ponto de vista dos calons, 

evidenciado os contextos interacionais nas quais emergiam, fosse quando eu era 

indagado a respeito do andamento da pesquisa, conversas motivadas por roteiros, 

diálogos pontuais acerca de questões observadas em campo, conversas gravadas. Em 

um segundo momento, parto das minhas observações feitas em campo, principalmente 

em torno do núcleo familiar organizado em torno de Seu Itamar, com o intuito de 

evidenciar as contradições nestas representações. Mostrando as discrepâncias entre o 

dito e o feito. Contudo, os dois momentos serão apresentados como partes 

complementares em um esforço de interpretação conjunta. Parece essencial analisar 

como os calons se definem em termos de família tomando como referência as relações de 

parentesco e; formas específicas de organização social.  
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2.1 Contornos familiares 

 

No município de Sobral, os ciganos moram em bairros localizados nas áreas 

periféricas do espaço urbano; Alto Novo, Padre Ibiapina, conhecido popularmente entre 

os citadinos como Coelce, e Sumaré; na altura da BR KM 222 e no distrito de Jaibaras, 

distante cerca de 20,5 km do centro da cidade5. São conhecidos pelo nome de família: os 

Cavalcante, os Moreira.  

 

Os ciganos que conheci moram na altura da BR e se reconhecem como 

pertencentes à família Cavalcante. Essa denominação condiz com o sobrenome presente 

nos documentos de identificação oficial adotados pelo estado brasileiro: registro de 

nascimento, Registro Geral – RG, Cadastro de Pessoa Física – CPF6. Com base no nome 

da família os ciganos afirmam que: “Cada cigano tem sua família. Não é uma família só”, 

e estabelecem, assim, mecanismos de diferenciação entre outras famílias ciganas como 

no caso dos ciganos que moram no distrito de Jaibaras e são identificados como 

pertencente à família Moreira, segundo informações de D. Nazaré7.  

 

Ao tomarem como referência o nome da família, os ciganos incluem todos aqueles 

com quem têm algum vínculo de parentesco, seja consanguíneo ou por afinidade, 

levando-os a constatação de que “a família de cigano é grande”. Ou seja, a noção de 

família vai além da unidade doméstica. Essa maneira, contudo, de se referir a família não 

é a rede mais significativa para os calons no cotidiano, mas aquela formada por famílias 

nucleares que em determinadas situações devem assumir “posições solidárias” entre si e 

vivem próximas.  

 

Ovídio de Abreu e Filho (1980) ao analisar a categoria de nome de família e sua 

relação com o parentesco, ressaltar que o parentesco deve ser entendido como um 

                                                           
5
 Ver mapas em anexo. 

6
 Commeford (2003) mesmo não tendo realizado um estudo com ciganos, identificou ao tomar a família para 

discutir as sociabilidades envolvidas nos sindicatos rurais da Zona da Mata Mineira, como essa 
denominação “família-nome” é um dos termos usados para definir família: “a família no sentido dos que tem 
o mesmo sobrenome, algo como uma família-nome”. 
7
 Em Limoeiro do Norte (CE) e Cruzeta (RN) Silva (2010) e Souza (2011) respectivamente encontraram 

ciganos usando o sobrenome como critério de diferenciação diante de outras famílias. Os primeiro se diziam 
pertencer à família Alves dos Santos e os segundos as famílias Vicente e Soares. 
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sistema simbólico não necessariamente circunscrito ao parentesco biológico, nem a um 

domínio do parentesco definido a priori. Dessa forma, o autor se pergunta: o que o nome 

de família representa? É um operador de distinções ou de hierarquias? “Deste modo, o 

nome da família se constitui em categoria essencial para o estabelecimento de um mapa 

sócio-moral. Distingue famílias e estabelece a possibilidade de comparações entre elas. 

Toma-se, por isto, importante apreender a lógica de sua transmissão e os valores que 

hierarquizem os nomes de famílias”. Como já mencionei anteriormente, para os ciganos 

de Sobral, o nome de família opera no sentido de marcar distinções diante de outras 

famílias ciganas.  

 

Entre os ciganos de Sobral, a filiação cognática é a mais corrente. Ao considerar 

esse aspecto, pode-se afirmar que o sistema de parentesco entre os ciganos é bilateral e 

assim, direitos e obrigações em relação e terra e outros bens podem ser repassados de 

pais para filhos (Radclifle-Brown, 1950). O parentesco, contudo, não elimina o alto grau 

de diferenciação que os calon estabelecem entre si, principalmente quando está em 

questão à propriedade de valor altamente comercial como, por exemplo, os que os 

ciganos vendem na feira: relógios, celulares, carros, motos, eletrodomésticos entre outros.  

 

A organização calon se funda, assim, no princípio da parentela (Goodenough, 

1955). A parentela é definida como um conjunto de pessoas que possuem um parente 

comum, sem levar em consideração se o parentesco é definido através de homens e 

mulheres (Goodenough, 1995). Cada unidade formada por irmãos sanguíneos (siblings) 

terá uma parentela. Da mesma forma que os demais membros dessa unidade terão suas 

próprias parentelas. Em outras palavras, a parentela não é um grupo corporativo, no 

sentido de que formam necessariamente um grupo doméstico co-residente e/ou 

constituindo-se como grupo doméstico de interesses. Mas da mesma forma como 

observou Ferrari (2010) entre os calons em São Paulo, “o grupo de irmãos parece 

desempenhar um papel fundamental na organização social calon, como motor do 

reencadeamento de aliança de consanguíneos e afins”, principalmente em determinadas 

situações nas quais os ciganos de Sobral precisam ajudar uns aos outros, dando sentido 

a própria noção de família enquanto uma unidade.  
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Considerando o fato de que calons e calins estabelecem uniões estáveis ou se 

casam com não ciganos (as) formando novas famílias, pode-se ouvir em um primeiro 

momento a tentativa de marcar distinção com base no sangue.  

 
“Eu sou cigana pura. Cigana real. Filha de cigano e cigana”. (D. 
Nazaré)  

 
“Família dos ciganos não são 100%. São 50%”. (Seu Ramim) 

 
“Não sou totalmente cigano. Não sendo 100% cigano. Filho de 
cigano. Filho não completo”. (Marcelo)  

 

“O cigano puro”, “o totalmente cigano” são os descendentes de pai e mãe 

ciganos. O oposto é o “filho não completo”, o “meio cigano”, fruto da união de um cigano 

(a) com um juron/jurin. Essas classificações têm como fundamento o maior ou menor grau 

de compartilhamento de laços sanguíneos8. Todavia, são apenas afirmações retóricas 

quando se está na frente de um desconhecido. Para um calon ser filho de “cigano” é 

condição necessária para ser considerado como tal, uma vez que independente dessa 

proporcionalidade o mais importante é que o indivíduo aprenda ao longo de sua vida a 

“viver em família”.  

 

O ideal de “viver em família” está calcado em um conjunto de práticas cotidianas 

que os possibilita tratar os não ciganos (as) como sendo membros da família, sem levar 

em consideração o fato de não terem um sangue comum. Em outras palavras, é a 

maneira de viver em família que os “fazem ciganos” assumindo determinadas posturas, 

podendo, então ser aprendida tal como expressou D. Nazaré em uma conversa gravada: 

“Do que você tá andando aqui já tá tendo prática de ver o nosso movimento? Então, você 

já tá aprendendo alguma coisa. Tá vendo. Tá participando. O bom era se você vivesse 

dentro da família”. 

  

Ao dizer que a vida dos ciganos tem um “movimento”, D. Nazaré dá relevo à 

maneira calon de viver. O modelo de vida não se reduz a um conjunto de manifestações 

                                                           
8
 Silva (2010) e Souza (2011) em seus respectivos contextos de pesquisas encontraram classificações 

similares utilizadas para definir o grau de ciganidade a partir dos laços sanguíneos. Os ciganos afirmavam 
haver aqueles 100% ciganos e os 50%. Os 100% eram filhos de pai e mãe ciganos. Os 50% eram 
resultando de uniões entre ciganos (as) e não ciganos (as). 
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fixas, como por exemplo, modos de comer, vestir, falar; possíveis de serem conhecidas 

em pouco tempo por uma vivência parcial, como a minha; transitando em suas casas, 

observando suas interações cotidianas, participando de conversas e refeições, pois, não 

faço parte das relações familiares. O ideal seria experimentar com mais intensidade como 

se constroem e reafirma esse modo calon de viver.  

 

A convivência em um núcleo doméstico, portanto, não funciona como sinônimo de 

“fazer parte da família”. Estas duas acepções apesar de se construírem em torno do 

termo família, assumem significados diferenciados dependendo do contexto. “Fazer parte 

da família” é uma atribuição genérica, eu diria mais, simplista, para se referir aos 

Cavalcante. Enquanto a vivência é usada entre os ciganos tanto para pensar as relações 

entre si, isto é, a família, como para marcarem uma oposição frente ao mundo dos 

jurons/jurins. Ao dizer; “aqui é tudo da mesma família”, referindo-se ao lugar onde moram; 

“a família da gente”; um cigano circunscreve os sujeitos em uma rede de relações sociais 

construídas em torno da noção de família, dando-lhes o sentido de uma totalidade, 

mesmo estando divididos em núcleos familiares, formados em torno das figuras de Seu 

Ramim, Seu Paulo e Seu Itamar, interdependentes entre si, mas que se unem em 

determinadas situações como no caso de conflitos com outros ciganos.  Considerando 

esses aspetos, e importante descrever como os núcleos são constituídos para em 

seguida analisar a noção de família enquanto unidade domestica que pode ser acionada 

em determinadas situações, exprimindo dinamicidade das relações entre os calons.  

 

2.2 O modelo de organização das famílias  

 

Neste tópico, irei mostrar aqui que há entre os ciganos de Sobral um padrão de 

organização de parentesco estabelecido como base na filiação. Este é primordial para a 

estruturação dos núcleos familiares nos quais os pais são vistos como base de apoio para 

os filhos ao longo da vida, independentemente da idade e da formação de famílias 

nucleares.  

 

Os ciganos de Sobral moram em casas localizadas em um terreno as margens da 

BR Km 222 no sentido de Sobral a Tianguá, com uma área total de 130 mil m² (130 m de 
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frente por 1000 m de fundo). Seu Itamar comprou este terreno no ano de 2009 e, 

posteriormente, negociou com seus dois irmãos, Paulo e Ramim, a venda de partes do 

terreno para que ali construíssem casas fossem viver com suas “famílias9”. Atualmente, 

as casas dos três irmãos, Ramim, Paulo e Itamar, ocupam posições centrais na parte que 

lhes cabem em seu terreno e têm o mesmo formato arquitetônico do ponto de vista 

externo, sendo rodeadas de alpendres. Se considerarmos o terreno como um todo, a casa 

de Seu Ramim ocupa a posição central10. As fachadas são pintadas de cores diferentes. 

A de Seu Paulo, tom de vermelho. A de Seu Ramim, tom de verde. A de Seu Itamar, tom 

de róseo. As mesmas cores estão presentes nas colunas, que funcionam como suportes 

para os três portões, localizados na entrada do terreno na parte de cada um. Estas cores 

servem para demarcar os limites territoriais de cada um, apesar de que em maio de 2013 

Seu Paulo construiu uma cerca, em frente de sua casa, separando sua parte do terreno 

da de seus irmãos.  

 

Dos lados, norte e/ou sul das casas de Paulo, Ramim e Itamar, encontra-se a 

casa dos filhos (as).  Na parte de Seu Itamar, ainda há a casa de um sobrinho, Adalmir, 

parente pelo lado paterno e, também duas casas são usadas por não ciganos e suas 

respectivas famílias, caso tenha, vivendo entre os ciganos na condição de empregados. 

Uma pertence a Seu Paulo e outra a Seu Ramim. Contabilizando ao todo, doze casas 

dispostas linearmente. 

 

                                                           
9
 Klass Woortman (1990) em seu estudo com camponeses em duas regiões brasileiras, constatou que o 

parentesco fornece uma base moral para as sociabilidades. Nesse sentido, as negociações entre parentes 
não ocorrem, pois pressupõe a apropriação indevida da força de trabalho contrariando o princípio de 
solidariedade familiar. 
10

 Não encontrei entre os calons nenhuma explicação para essa distribuição das casas no terreno. Ver 

representação da casa dos calons em anexo.  
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Ao todo, há aproximadamente trinta e oito pessoas vivendo nesse espaço. 

Estabelecer um cálculo preciso dos que vivem ali é difícil se for levado em consideração a 

entrada e saída de ciganos e não ciganos nesses espaços com frequência. Há os que uns 

têm casas construídas, mas não residem lá propriamente. Outros passam períodos de 

tempo na casa de parentes em cidades vizinhas a Sobral e retornam para próximo da 

família. Parentes consanguíneos e parentes de afins de outras cidades também fazem o 

movimento inverso. Nesse sentido, se acompanharmos esse fluxo, podemos perceber 

como a rede de relações calons se amplia ou diminui dependendo do dia em que estamos 

os observando.  

 

Os calons se dividem em dez unidades de residência caracterizadas em sua 

grande maioria pela presença de familiares nucleares. As unidades de residências estão 

agrupadas em três núcleos familiares. O que estou chamando aqui de núcleo familiar é 

uma “unidade” constituída em torno das figuras dos três irmãos Seu Ramim, Seu Paulo e 

 

A – Casa de Seu Paulo 

B- Casa de Seu Ramim 

C – Casa de Seu Itamar 
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Seu Itamar, formando subdivisões dentro da própria família. Internamente aos núcleos, 

também encontramos novas divisões à medida que os filhos ou filhas se casam e 

constituem suas famílias nucleares, apesar da estreita dependência que mantém ao longo 

de todo vida com os pais. 
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No caso do núcleo de Seu Ramim, faz-se necessário considerar uma variante, 

isto é, a presença de sua esposa, D. Nazaré. Essa variação é explicada pelo fato de Seu 

Ramim e D. Nazaré permanecerem casados há mais de dezoito anos e não terem filhos 

resultante de outras uniões morando nesse espaço. Nos outros dois, Seu Paulo e Seu 

Itamar, estabeleceram novas uniões com não ciganas. No caso de Seu Itamar, este 

chegou a ter dois filhos com sua atual esposa. Essa configuração na composição dos 

núcleos familiares implica no estabelecimento de outras relações como se pode perceber 

no núcleo Seu Itamar. 

 

Seu Itamar tem quatro filhos vivendo em seu núcleo familiar. Bruno e Biamara são 

oriundos de seu primeiro casamento com Bia. Ytalo e Gabriela do com Vangerlândia. Os 

dois primeiros já formaram suas famílias com não ciganos e moram ao lado sul da casa 

de seu pai. Essa situação leva a ocorrência de pequenos conflitos entre Bruno e Biamara 

com a atual esposa de seu pai; em circunstâncias nas quais Seu Itamar direciona algum 

tipo de “ajuda”, na maioria das vezes financeira, para seus filhos ou mesmo quando 

precisam no dia a dia de algo emprestado, seja um objeto qualquer ou dinheiro. Este 

aspecto sinaliza para um grau de diferenciação entre os calons, como discutirei adiante.  

 

A variabilidade na constituição dos núcleos nos possibilita perceber que as 

relações observadas em um núcleo não podem ser ampliadas para outros de modo 

generalizante. É claro que se pode encontrar entre elas algumas semelhanças, mas é 

apenas analisando a dinâmica interna de cada um que se pode estabelecer comparações 

mais detalhadas.  

 

Outros parentes ou parentes de afins também podem ser incorporados aos 

núcleos por um período de tempo longo ou curto, como no caso de Adalmir, sobrinho (ver 

recenseamento genealógico). De acordo com o recenseamento genealógico, Adalmir 

ocupa uma posição intermediária, por ser sobrinho dos três irmãos. Tendo a possibilidade 

de transitar entre os diversos núcleos, sem está ligado diretamente a um por laços filiais. 

Considerando o fato de sua casa está localizada na parte do terreno pertencente a Seu 

Itamar, o via com mais frequência na casa deste, principalmente no horário do almoço. 

Em algumas ocasiões estava no núcleo de Seu Paulo. De qualquer modo, dependendo 
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do dia, Adalmir poderá está mais próximo de qualquer um dos três núcleos familiares.  E 

se perguntarem aos calons porque estão o ajudando, simplesmente responderão por que 

é da família e é um dever ajudá-lo.  

 

Os núcleos familiares são interdependentes entre si e não há uma liderança que 

oriente a conduta dos indivíduos como foi descrita em outras etnografias sobre ciganos no 

Brasil nas quais em torno da figura masculina se organizam os ciganos. Considerando 

ainda as especificidades históricas e locais, estes receberam diferentes denominações 

sociológicas, tais como: líder (Goldfarb, 2004), chefe (Ferrari 2010), “parente conector” 

(Silva, 2010) e homem forte (Fotta, 2012).  

 

Os ciganos falam idealmente da posição de chefe ocupada por Seu Ramim entre 

a família. Foi em uma conversa com Marcelo na Feira dos Malandros e, outra como D. 

Nazaré em sua casa que os dois expuseram essa condição de Seu Ramim. Mas eu não 

conseguia perceber no cotidiano das relações entre os calons o lugar ocupado por Seu 

Ramim, isto é, como se constitui essa “chefia”. Em um dos meus retornos à cidade de 

Sobral com Seu Itamar e Vangerlândia para deixar as crianças na escola, entreguei um 

roteiro de leitura a Seu Itamar. Umas das perguntas às quais se deteve foi a relacionada 

ao fato de terem um chefe no período de andanças. Seu Itamar falou que no passado o 

chefe era Seu Valdemar. E hoje, ainda continuam tendo um chefe, Seu Ramim.  

 

Ao ouvi-lo, perguntei qual o papel de Seu Ramim na família. Seu Itamar justificou 

a identificação de Seu Ramim como chefe por ser o mais velhos dos três irmãos; “Como 

se fosse o patriarca da família”. Ou seja, a ideia de chefe a atribuída a Seu Ramim se 

relaciona com um dimensão de uma tradição na qual a autoridade era transmitida para o 

homem mais velho da “família”. Mas no cotidiano, ele não desempenha nenhuma função 

específica. Para finalizar, fez questão de enfatizar quem em sua casa, ele, Seu Itamar, é o 

chefe. Em outras palavras, Seu Ramim não desempenha nenhuma função específica, 

influenciando diretamente as relações entre os membros da família11. 

 

                                                           
11

 SIQUEIRA (2012) constatou que entre os ciganos de Sousa na Paraíba, “a chefia é uma das principais 
instituições da cultura cigana”. O chefe é visto como um pai da família grande que tem como principal 
atribuição manter a ordem, o senso de grupo e posicionar-se diante de questões internas.  
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Os núcleos domésticos são estruturados em torno dos laços estabelecidos entre 

pais e filhos. Considerando esse aspecto comecei a me questionar sobre qual o lugar 

ocupado pelos mais velhos: Seu Ramim e D. Nazaré, Seu Paulo e Seu Itamar. Antes é 

preciso compreender como os calons pensam as relações entre pais e filhos de um modo 

geral, uma vez que os pais não interferem diretamente nas ações e decisões dos filhos e 

filhas, principalmente após o momento em que constituem suas famílias nucleares.  

 
Morador tem um filho só assume ele até os dezoito anos. Cigano não. 
Todo cigano, tem um filho, dois filhos; vai sustentar se ele não puder 
trabalhar. Porque tem muitos que trabalham. Tem cigano que é 
trabalhador. Esses do meu cunhado nunca trabalharam. A gente vai e 
sustenta de tudo. Nós sustentamos de tudo. Do biquíni, a calcinha, o pão, 
o ovo. O queijo. O açúcar. É tudo. Até hoje. E os moradores já num 
querem assumir os filhos depois dos dezoito anos. Nós assumimos até o 
fim. Ainda assumimos os filhos que vão nascendo (D. Nazaré, conversa 
gravada em fev./2014) 

 

Um calon ou calin se considera com o dever de assumir os filhos 

independentemente da idade, estado civil e se tem alguma forma de trabalho 

remunerada; sustentando-o por toda a vida. Isso não implica em dizer que os pais e/ou 

membros da família não questionem a postura de um calon por não ter nenhuma 

obrigação, ou seja, de não conseguir sobreviver por si só. D. Nazaré em diversas 

conversas na casa de Biamara queixava-se de Rômulo passar o dia inteiro em casa “sem 

fazer nada”. Biamara também comentava em pequenos grupos de conversas já ter 

perguntado algumas vezes a seu irmão, Bruno, como ele faria para sobreviver quando 

seu pai falecesse. Obtendo como resposta que venderia todos os bens pertencentes ao 

pai.  

 

Mesmo após o casamento dos filhos e a formação de novas unidades de 

residência, os pais continuam exercendo uma função de “provedor”, principalmente 

porque o ideal é que os filhos venham morar próximos aos pais, dando-lhes certa 

segurança e possibilidade de amparar os filhos a qualquer momento.  

 

No contexto paulista Ferrari (2010) constatou relações semelhantes às 

encontradas entre os ciganos de Sobral de um modo geral, pois “um indivíduo calon 

empreenderá todos os seus esforços para manter a família nuclear unida”. Viver com 
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pais, irmãos e filhos é o ideal da socialidade calon”, mesmo este ideal sendo ameaçado 

por um conjuntos de tensões cotidianas que os afligem por toda vida.  

 

Fotta (2012), pelo contrário, observou entre calons na Bahia relações sociais 

inversas: em determinada idade os filhos homens precisam casar. Após o casamento, 

novas unidades de residência são formadas. Mesmo tendo preferência pela virilocalidade 

e patrilocalidade, um calon deve mostrar diante dos demais a capacidade de “fazer vida” 

por meio do dinheiro recebido do dote de sua futura esposa, reafirmando o “modo calon 

de viver”.   

 

Tais modos de perceberem a relação entre pais e filhos sinalizam para a 

diversidade das formas de “fazer-se calon”. Seja como for, a postura dos pais em relação 

aos filhos em Sobral é vista como meio de construir diferenciação diante dos não ciganos 

que ao agirem de modo diferente, promovem um distanciamento de seus filhos.  

 

Cigano gosta de ter os filhos debaixo das asas. Juron não. Quando o filho 
completa 13, 14 anos manda ter responsabilidade. Cigano é diferente. Meu 
pai; deu casa ao Bruno. Mobiliou. Deu moto. Por um lado tira a 
responsabilidade da pessoa. Mas hoje o Bruno tem três, quatro mil em 
casa para poder ser virar.  
Tio Ramim, vendeu uma pulseira da Nazaré por sete mil e está construindo 
a casa do Rômulo. Você já viu um juron fazer isso? 
“Pra você ver como uma questão puxa outra”. 
O caso do Fofim. Não tem pai e nem mãe. O fato de ser daquela forma, 
está relacionado a isso. Porque as duas pessoas mais importantes de sua 
vida não estão ao seu lado.  
Sendo que o pai do Fofim desde pequeno o mandava trabalhar. Tinha que 
lavar carro no meio da rua. O pai nunca deixou eu e o Bruno trabalhar 
(Biamara, abr./2013, anotações em campo). 

 

Enquanto os calons preferem ter os filhos perto de si, os jurons agem de maneira 

diferente, pois desde cedo incentivam os filhos a ter sua própria responsabilidade. Uma 

das maneiras de construir essa responsabilidade se dá quando os filhos conseguem um 

emprego e começam a garantir seu próprio sustento. Essa situação lhes dá uma situação 

de independência. Quanto mais independentes mais distanciados os filhos se encontram 

da família e passam cada vez mais a valorizar suas individualidades em detrimento das 

relações fundadas em torno da família. Ao citar como exemplo seu irmão Bruno e seu 

primo Rômulo, Biamara procura mostrar a partir de situações concretas como essa 
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relação pai e filhos pode ser observada entre os calons. De certo, essa percepção de 

Biamara vai de encontro à de D. Nazaré, a postura moral de um pai em relação aos filhos. 

 

Rômulo não tem fonte de renda regular e costuma passar o dia na frente de sua 

casa escutando músicas em uma caixa de som, conversando com outros calons ou 

tocando violão. Seu Ramim e D. Nazaré foram quem arcaram com os custos de 

construção e mobília de sua casa e, além disso, garantem o sustento de sua família. Em 

troca Rômulo dirige o carro para seu pai em algumas “viagens” e realiza pequenos 

serviços na casa de seu pai, como consertar a antena parabólica. Entre os meses de 

março e abril de 2013, seus pais começaram a construir uma nova casa, mais ampla, 

mudando para lá em abril do mesmo ano. Segundo comentários de Biamara e anotações 

em campo, Seu Ramim vendeu uma pulseira de ouro de dona Nazaré no valor de sete mil 

reais para construí-la.  

 

A construção da casa de Bruno foi similar à de Rômulo, pois Itamar custeou todos 

os gastos da construção e ainda lhe deu uma moto. No caso de Bruno é preciso 

considerar a seguinte variante; Bruno faz negócios, atividades de compra, venda e troca 

de objetos, na Feira dos Malandros e empresta dinheiro a juros a não ciganos na cidade 

de Sobral. Além disso, sua esposa, Gleice, trabalha na fábrica Grendene12.  

 

Na percepção de Biamara, se por um lado a atitude de seu pai tirou a 

possibilidade de Bruno ganhar autonomia, isto é, a responsabilidade pelo 

condicionamento de sua vida. Por outro, Bruno tem em sua casa objetos avaliados no 

montante de três a quatro mil reais, passíveis de serem utilizados para “garantir a sua 

sobrevivência” diante de alguma eventualidade que fuja à regra. Ou seja, mesmo havendo 

uma relação de dependência dos filhos em relação aos pais, um calon oferece vias 

alternativas para qualquer um de seus filhos sobreviver na sua ausência, porque se sabe 

que a qualquer momento o filho pode ter apenas o que tem em mãos para viver.  

 

O oposto dessa relação delineada por Biamara é o caso de seu primo Fofim. 

Fofim vive, atualmente, entre a casa de sua irmã Rejane, na cidade de Sobral, e as casa 

                                                           
12

 Empresa brasileira de fabricação de calçados. 
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de seus tios. Desde criança, Fofim precisou trabalhar nos moldes dos não ciganos13, 

mesmo quando seu pai ainda era vivo. Sua situação ficou mais complicada, segundo 

Biamara, quando seus pais faleceram, pois “as duas pessoas mais importantes de sua 

vida não estavam do seu lado”, isto é, o pai e a mãe. No caso dela e seu irmão Bruno, 

Itamar nunca permitiu que trabalhassem.   

 

Ao dizer que Fofim não tem pai e mãe, Biamara manifesta como os filhos veem os 

pais. Os pais são vistos como estando dispostos a ajudar os filhos em qualquer momento 

da vida. Em uma conversa com Paulinho, na frente da casa de Biamara, na qual 

dialogávamos sobre as formas de sobrevivência dos calons, Paulinho afirmou nunca ter 

trabalhado ao longo de sua vida. Considera haver muitas dificuldades em conseguir um 

emprego devido ao preconceito por serem “ciganos14”. Mas esta não é uma preocupação 

presente em sua vida, pois quando precisa de ajuda tem o apoio de seu pai, Seu Paulo; - 

“E os pais também ajudam. Todos aqui os pais também ajudam”. 

 

A afirmação de que os filhos (as) são ajudados pelos pais, feita por Paulinho, 

demonstra uma sensação de estar amparado. “Ajudar” é o modo utilizado pelos calons 

para expressar relações sociais nos núcleos familiares, baseada em princípios solidários 

nos quais pais ajudam os filhos como uma espécie de dever moral. O sentimento de 

Paulinho de sentir-se ajudado por seu pai é compartilhado pelos outros calons e reforçado 

pela postura dos pais.   

 

Um exemplo: eu compro a carne. Aí meu filho não tem carne. Aí vem aqui 
pegar. Nem precisa pedir. É só entrar e pegar. Precisa fazer o mercantil 
dele. Um mercantil no valor de quinhentos reais e a carne a gente dá. Do 
mesmo jeito sou eu na casa dele. Se for na casa do meu filho eu entro 
e  do mesmo jeito é ela. São os mais chegados: filhos, netos, nora 
(Anotações em campo, fev./2014).  

 

Ao mencionar a ausência de restrições, no sentido dos pais terem de pedir 

permissão para entrar na casa dos filhos ou pegar algum objeto ou gênero alimentício, 

mesmo se este não estiver presente; D. Nazaré deixa claro como a relação principal entre 

                                                           
13

 A forma como os calons pensam a noção de trabalho será discutida no quarto capítulo.  

 
14

 Grafei a palavra cigano entre aspas pelo fato de Paulinho se referir ao modo como os não ciganos os 

categorizam por meios de estereótipos de forma semelhante a usada por Ferrari (2010). 
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os calons dá-se entre pais e filhos. Por isso, se diz que os filhos, netos e noras são os 

“mais chegados”, pois estão incluídos em um mesmo núcleo familiar e desenvolvem 

relação mais próximas. Nesse sentido, a compreensão do modo de modo de vida calon, 

perpassa a própria dinâmica dos núcleos familiares, individualizados, e sua relação com o 

todo, família, levando a falarem na noção de proximidade.  

 

2.3 Proximidade  

 

Ao longo do trabalho de campo, nas conversas mais detidas nas quais emergiam 

questões envolvendo a pesquisa, os calons ressaltavam a ideia de “viver próximos”. Nas 

duas conversas gravadas com Seu Ramim e D. Nazaré e diálogos posteriores, emergiu 

em suas narrativas a relação entre proximidade e família. Ao serem indagados o porquê 

de morarem próximos, disseram simplesmente que sempre foi assim, desde tempos de 

outrora15. 

 

PESQUISADOR: O senhor veio morar com a sua família ou com a família 
maior? 
SEU RAMIM: Com a família maior. Com pai. Com mãe. Com irmão. Com 
sobrinho. Com a família toda.  
PESQUISADOR: Moravam próximos? 
SEU RAMIM: Nós morávamos próximos. Sempre eu mais minha família. 
Sempre: meu pai, minha mãe, meus irmão sempre moramos pertinho um 
do outro.  Distância só se fosse de um quarteirão ou outro. Distância muito 
pouca (Seu Ramim, conversa gravada, fev./2013). 

 

Não é de hoje que os calons dizem morar próximos, do ponto de vista espacial, 

uns dos outros, em família; pai, mãe, filhos, sobrinhos, como se pode percebe na fala de 

Seu Ramim. À família também se adiciona os que estabeleceram uniões com os ciganos, 

pois estes são tratados sem distinções relacionadas ao parentesco sanguíneo. Se os 

jurons (a) ou moradores são os não ciganos; os que casaram ou estabeleceram uniões 

estáveis com ciganos e/ou ciganas, esses são identificados por seus nomes próprios. 

Ouvi apenas uma vez uma cigana se referir aos que vivem entre si, em família, por meio 

das palavras juron ou jurin. Isso se deu no primeiro contato com os ciganos na casa de 

Biamara quando esta se referiu à atual esposa de seu pai, Vangerlândia, como jurin para 

                                                           
15

 Em uma conversa motivada por um roteiro de conversa, Seu Itamar também me respondeu ter sempre 

morado com a família. 
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dizer que ela não gosta de comer em bacia e é evangélica. Veja como a definição dela 

como jurin está atrelada ao fato de não gostar comer em bacia, pois normalmente os 

ciganos gostam de comer em bacias. Marcando uma diferença que se torna visível por 

uma prática no presente.  

 

Não se pode, contudo, cair no risco de perceber essa relação por um viés 

funcionalista no qual a proximidade seria vista como um elemento de coesão entre os 

calons como fizeram Sant’ana (1983), Silva (2010) e Souza (2011) quando em suas 

etnografias analisaram a relação entre ciganos e proximidade espacial; pois no cotidiano, 

as relações entre si são marcadas por um processo de individualização. Em outras 

palavras, os ciganos podem estar próximos fisicamente, mas distante simbolicamente, 

isto é, da rede de “relações familiares”. Cabe-nos perguntar em que medida a 

proximidade ganha importância para os calons no cotidiano e não tratá-la como maior ou 

menor índice de conectividade dessa rede de parentesco (Bott, 1976). Neste caso, é 

preciso atentar para o significado quando os ciganos falam dessa relação entre família e 

proximidade.   

     

Uma das explicações dada de modo pontual por D. Nazaré em fevereiro de 2014 

surgiu quando complementávamos uma genealogia16 com o nome daqueles que “fazem 

parte da família”. Ao observar a genealogia, D. Nazaré começou a escrever o nome dos 

parentes. Ao revermos os nomes eu perguntei quem ali era considerava como sendo da 

família. Mais uma vez D. Nazaré disse que todos são da mesma família. Ali onde moram, 

vivem os três irmãos com seus filhos, netos, sobrinhos. Cada um em suas casas e que 

sempre moraram próximos. Mas devido a um conflito, a parte da família que vive no 

Sumaré ficou mais distante. Ao ouvir a últimas palavras pronunciadas por D. Nazaré lhe 

perguntei:  

 

PESQUISADOR: E porque morar próximo? 
D. NAZARÉ: A gente tem medo de estar um para um lado e um para o 
outro. De acontecer uma coisa e não estará na hora. De não saber quem 
fez. Porque se souber quem foi tem perseguição. Se acontecer uma coisa 

                                                           
16

 A genealogia, em anexo, foi montada inicialmente com informações fornecidas por Bia em sua casa e 

posteriormente complementada por D. Nazaré. 
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com um que mora em São Paulo; liga. Comunica. Na Bahia é do mesmo 
jeito (D. Nazaré, anotações em campo, fev./2014). 

 

Percebe-se na fala de D. Nazaré como a proximidade não se restringe apenas a 

um dado espacial como se referiu Seu Ramim anteriormente. Há membros da família 

morando em São Paulo e Bahia, mas, continuam próximos, mantendo a comunicação por 

meio de ligações via telefone celular sempre ao surgir em suas vidas algum problema, 

seja financeiro, de saúde entre outros17. Além disso, sentem receio de ficar separados, 

cada um no seu lugar, pois se acontecer qualquer “coisa”, isto é, situações inesperadas 

nas quais a integridade física seja colocada em risco, não poderão dar o apoio 

necessário, principalmente empreendendo perseguições com o intuito de vingança18. Este 

ponto apresentado por D. Nazaré indica como o mundo cigano é permeado por uma 

insegurança proveniente das relações estabelecidas distante da família, pois “cigano tem 

muito inimigo19”. Até mesmo parentes vivendo na cidade de Sobral20. Dito de outra 

maneira, viver longe da família, é viver em um mundo perigoso no qual se está sozinho. 

Mas para um cigano o que viver sozinho? Até que ponto se relaciona com a noção de 

proximidade? Para exemplificar esse ponto, tomarei um diálogo entre eu e Rômulo na 

presença de Bruno nos fundos da casa de Seu Itamar enquanto auxiliava as crianças, 

Ytalo, Gabriela e Gabriel; na resolução dos exercícios escolares.  

 

RÔMULO: Professor você tem pai e mãe? 

PESQUISADOR: Sim. Tenho. 

RÔMULO: Moram onde? 

PESQUISADOR: Moram em Limoeiro do Norte. 

                                                           
17

 Como as anotações foram feitas no momento da conversa não tive como dar conta de transcrever na 

íntegra todas as falas de D. Nazaré. Por isso, complemento-as com outras informações pertinentes. 
18

 Fotta (2012) observou entre os calons na Bahia a preferência pela virilocalidade e patrilocalidade, como 

sendo motivada pelo fato de verem outros calons como corajosos ou valentes e os brasileiros como 
perigosos. Vivendo próximos, têm a possibilidade de vingar-se daqueles que por ventura atentam contra a 
vida de alguém da família. 
19

 Essas questões serão abordadas de forma mais densa no segundo capítulo. 
20

 Ao contrário da situação encontrada por Michel Stewart (1997) no contexto húngaro. Lá, é o mundo dos 

gadje que é visto como ameaçador e preconceituoso. Por isso, um Rom nunca deixa um companheiro 
sozinho na cidade. O espaço onde vivem entre “irmãos” é visto como reduto no qual uns ajudam os outros, 
tendo, assim, uma função protetora. 
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RÔMULO: Vixe! (Expressão de espanto) Limoeiro do Norte. É longe. E aqui, 

você mora sozinho21? Conhece alguém? 

PESQUISADOR: Não. Toda a minha família mora em Limoeiro. 

RÔMULO: Não tem nenhuma namorada? 

PESQUISADOR: Não. 

RÔMULO: A gente não sabe morar longe da família da gente.  

 

A fala de Rômulo é articulada em torno da manutenção dos vínculos familiares. 

Primeiro um restrito a família nuclear pai, mãe e filho; e outro mais amplo, contemplando 

quem pertence à família. Longe da família, eu sou alguém que vive sozinho em lugar 

distante no meio de desconhecidos. Eles, ciganos, pelo contrário “não sabem morar longe 

da família”. “Viver sozinho” equivale para os ciganos estar “longe da família”. Sendo 

idealmente inconcebível ou difícil de ser assimilado como uma prática rotineira como 

fazem os jurons. Soma-se a essa situação o fato de os ciganos sempre me perguntarem 

quem eu conhecia na cidade de Sobral. Se morava sozinho. E dos convites para passar o 

final de semana com eles em suas casas e participar dos momentos das refeições. Morar 

próximo é, portanto, uma metáfora utilizada pelos calons para dizerem que “família de 

cigano não vive sozinho”.  

 

No contexto paulista; Ferrari (2010), o não “estar sozinho” envolve uma rede de 

relacionalidade entre calons baseada no parentesco e alianças. “O sozinho entre os Calon 

não corresponde, portanto, a uma unidade individual, mas sim coletiva” (p. 200). Ao se 

verem inseridos em uma “unidade coletiva”, os ciganos criam um contraste em relação ao 

gadje que “vive sozinho”, ou seja, pessoa que conduz sua vida de forma autônoma.  

 

A ideia de “sozinho”, sempre ligada ao gadje, contrasta com a noção de 
pessoa calon imersa numa rede de relacionalidade. Um calon não é nunca 
calon sozinho. Sua calonidade depende, como venho mostrando, de um 
“fazer-se calon”, que envolve por sua vez uma estética “diferenciante”, um 
modo particular de ser homem e de ser mulher, e um fluxo de afetos que 
tensiona as relações. Estar fora dessa rede de pessoas, coisas e afetos é 
estar fora da vida calon; é, no limite, ser gadje. A pessoa que assume uma 
independência, que se vê “livre” das expectativas dos seus, e que é capaz 
de conduzir sua vida fora dessa rede, é vista como uma pessoa autônoma, 
em última análise, uma pessoa gadje. Tudo se passa como se nessa 
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 Grifos meus.  
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equação o gadje “jogasse” com a noção de “indivíduo”, que é contudo 
interpretada pelo calon sob o signo negativo do “sozinho” (Ferrari, 2010, p. 
200-201). 

 

Vivendo em família reafirma-se a própria calonidade, ou seja, o modo calon de 

viver (Ferrari, 2010). Em Sobral, a vida em família é representada pelos ciganos sempre 

para falarem de uma coletividade, mesmo estando, no cotidiano, divididos em três 

núcleos familiares e procurem traçar sua trajetória de vida muitas vezes de forma 

autônoma o que implica na existência de conflitos. É nessa confluência que se gesta a 

noção de pessoa cigana, marcada pela necessidade de reafirmar os compromissos com a 

família.  

 

A proximidade como um dado meramente espacial age como um reforço dessa 

representação, principalmente diante de um desconhecido que ao observar as casas dos 

calons constata o quanto vivem próximos. Na minha presença nunca ouvi um cigano (a) 

dizer: “a minha família”. É sempre “a família da gente”; “Nós somos da mesma família”; 

“toda a família”. 

 

Se morar próximo é um ideal de vida compartilhado entre os ciganos, há os que 

manifestam o interesse de morar em outro lugar; longe da família, pois como suas casas 

ficam distantes do centro da cidade de Sobral, expressam abertamente que viver ali é 

ruim; “distante de tudo”. Os telefones celulares nunca têm área; não importando a 

operadora. É difícil encontrar alguém para trabalhar em suas casas ou dar aula de reforço 

às crianças. Precisam comprar gêneros alimentícios sempre em grande quantidade, pois 

dependendo do horário ou se os homens não estiverem em casa nos carros ou motos, 

não terão como se deslocar até a cidade de Sobral. Não há espaços de diversão como 

praças, bares, clubes dançantes.  

 

D. Nazaré mencionou em nossa primeira conversa em sua casa em 2012 que 

seria o segundo Natal que passaria no lugar onde mor atualmente. Nos primeiros meses 

não gostava de morar ali: “tudo fica muito distante da cidade”. Ouvi várias vezes Biamara, 

em conversa diretas sobre a pesquisa ou entre familiares, dizer: “aqui é longe de tudo” e 

que às vezes pensa em voltar a morar em Forquilha próximo da família de seu esposo, 



44 
 

Márcio.  Mas ao mesmo tempo, Biamara oferecia uma visão contrária ao dizer que 

mesmo distante da vida na cidade, viver ali “é bom” porque está próximo da família. A 

distância para Biamara gera saudades.  

 

Mais importante do que o sentimento de saudades gerado quando se “estar longe 

da família”, a distância dos parentes encena a possibilidade de ficar alheia aos 

acontecimentos familiares seja quando um adoece, acontece um conflito familiar22. Nesse 

ponto, a relação entre família e proximidade ganha um novo contorno. “Morar próximo” 

significa estar a par das situações nas quais estão envolvidos membros da família, ou 

como disse Biamara em uma de nossas conversas, é participar da vida de seus 

familiares.  

     

No cotidiano, nada passa despercebido aos calons, pois os acontecimentos 

cotidianos mesmo quando realizados individualmente dizem respeito a uma coletividade, 

família, que “assume posições solidárias e compartilham qualidades” (Comeford, 2003), 

em determinadas situações. Tudo é motivo para comentários sem a presença de quem se 

fala, principalmente se as ações de um calon e/ou calin são “desaprovadas” pela maioria 

dos calons; as bebedeiras dos homens até altas horas da noite, o fato de alguém não 

“fazer nada”, isto é, não trabalhar; ou se alguém não compra comida para sua casa; se 

uma mulher não prepara a comida em casa para o seu marido; atitudes das crianças; 

dependência financeira dos filhos em relação aos pais. Quem chega, independente de 

idade e/ou gênero ou do núcleo familiar a que pertence, participa da conversa iniciada. A 

única exceção é referente às crianças. Estas não participam diretamente, mas ouvem. 

Cada um dá o seu ponto de vista e discutem diante das opiniões com as quais não 

concordam. Essas conversas são marcadas pelo aumento do tom de voz. Mas se os 

comentários envolviam situações conflituosas, como discussões verbais, os calons 

diminuíam o tom de voz, usavam o chibi23 intercalado com o português ou ainda, diziam 

para eu não levar em consideração o conteúdo da conversa, como também não deveria 

colocar o que estava ouvindo na pesquisa.  

                                                           
22

 Para Fonseca (2004) a ausência de “privacidade” nas relações cotidianas é comum entre as camadas 
populares no Brasil.  
23

 No contexto paulista (Ferrari, 2010) o chibi é parte integrante do processo sempre inacabado de “fazer-se 
calon”. 
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Os comentários eram ouvidos, na maioria das vezes, quando eu estava nos 

fundos das casas de Seu Itamar ou de Biamara ou quando um calon ia deixar as crianças 

na escola. Não se fazia restrição à presença das crianças. Pressuponho que também 

acontecia em outras ocasiões, pois era comum quando eu chegava pela manhã à casa de 

Seu Itamar e as crianças ao virem para a mesa comentarem entre si sobre os 

acontecimentos ocorridos no início da manhã ou no dia anterior; um cigano que brigou 

com um juron; quem viajou; as idas ao centro da cidade para fazer compras de 

brinquedos e roupas; os carros estacionados na beira da estrada em frente de suas 

casas.  

 

A proximidade vincula os ciganos a um sentimento de coletividade, possibilitando 

partilhar e opinar da vida daqueles que fazem parte da família, bem como dar o apoio 

necessário em algumas situações. Qualquer postura contrária a esse ideal de vida não é 

bem vista aos olhos dos calons. Quem quebrar essa espécie de códigos de posturas, 

estará aproximando-se da forma de um juron viver.  

 

Hoje, um passa uma cerca ali para os daqui não passar pra lá e os de lá 
não passar pra cá. Cada um vive do seu lado. Não sabe o que tá 
acontecendo do lado de lá.  
Hoje é praticamente os três irmãos.  O tio Paulo sempre foi diferente. É 
mais para o lado de juron. Igual aos meninos dele. Jeito diferente. A gente 
diz que o Paulinho foi o único que puxou a nossa família. E tem a tia 
Francisca que mora na Bahia. É uns pra cá. Outros pra lá. (Biamara, 
anotações em campo, jan./2014).  

 

A cerca a qual Biamara faz referência no trecho acima foi construída por Seu 

Paulo no final do mês de maio de 2013 com o intuito de separar a sua parte do terreno da 

de seus irmãos, Ramim e Itamar.  Apesar da cerca ter sido erguida no período em que 

estava fazendo o trabalho de campo não ouvi comentários, na casa de Seu Itamar e/ou 

Biamara, sobre os motivos que levaram Seu Paulo a ter essa iniciativa. Em um dos meus 

retornos a Fortaleza, ao conversar com Bia em sua casa, perguntei-lhe diretamente se ela 

tinha tomado conhecimento da atitude de Seu Paulo. Bia, de forma espontânea, disse que 

soube mediante conversa com Biamara via telefone celular. A construção da cerca gerou 

situações conflituosas, pois Seu Paulo deixou claro que não quer os ciganos transitando 
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na sua parte do terreno. Propondo a Seu Ramim fazer o mesmo. Mas Seu Ramim não 

concordou. Para Bia, “Paulo se acha melhor que os outros”. E desconsidera o fato de 

seus irmãos, Ramim e Itamar, nunca terem o deixado sozinho nos momentos mais difíceis 

de sua vida. Com por exemplo quando seus filhos, Paulinho e Marcelo, mataram um 

primo na cidade de Sobral e todos tiveram que sair de lá: - “Já desassossegou duas 

vezes a família e seus irmão não o deixaram sozinho24” (Bia).  

 

Mesmo com a cerca erguida, os calons do núcleo familiar em torno de Seu Paulo 

continuavam transitando sem obedecer a regras de conveniência entre a parte de Seu 

Ramim e Seu Paulo. Como não se comentava sobre a cerca não pude perceber se novos 

arranjos familiares foram gerados após sua construção. Nesse caso, devo considerar que 

se tivesse observando os ciganos, mais detidamente e suas relações a partir do núcleo 

familiar de Paulo, provavelmente teria me aproximado de outras questões envolvidas 

neste acontecimento. Contudo, a partir das falas de Biamara e Bia pretendo mostrar como 

o modo de viver cigano vai se organizando e como os ciganos percebem como ocorreram 

mudanças nos padrões das relações familiares, diminuindo os laços de solidariedade.  

 

A cerca representa simbolicamente o ideal de vida sozinho no qual Paulo 

estabelece restrições na relação com seus parentes, distanciando-se da família, segundo 

Biamara. Ela ainda desconsidera o fato de seus irmãos sempre estarem ao seu lado 

quando precisou, sem medir esforços. Essa postura aproxima Paulo e seus filhos de um 

modo de vida juron, isto é, o juron vive distante da família e não compartilha sua vida; “é 

mais para o lado de juron. Jeito diferente”. Sendo Paulinho a exceção; “A gente diz que o 

Paulinho foi o único que puxou a nossa família”. Paulinho, até antes de ser preso em 

junho de 2013, ia a casa Biamara, eventualmente para conversar com seu primo, Bruno, 

jogar dama ou dominó. Não cheguei a ver os outros filhos (as) de Seu Paulo; Maik, 

Marcelo ou Judite irem lá.  

 

As questões relacionadas à construção da cerca não podem ser vistas de forma 

isolada. Há uma relação com a forma de como os calons percebem, por um lado, as 

mudanças pelas quais passaram ao longo dos anos no tocante das relações no seio da 
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 Grifos meus. 
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família, e por outro, como as práticas constituidoras da ciganidade/identidade ganham 

sentido, reafirmando relações sociais no presente baseadas na ideia família e no 

sentimento de união.  

 

Mas o que significa para um calon (a) dizer que são unidos? Como essas 

discussões não se fazem presentes nas interações entre calons, tomo como referência as 

conversas gravadas ou trechos de falas anotados no momento de diálogos relacionado à 

pesquisa ou posteriormente no diário de campo nas quais expõem essa perspectiva. 

Seguirei a ordem de como fui percebendo essa relação no dia a dia nas conversas em 

campo. Três conversas pontuais realizadas com Biamara, Seu Ramim e D. Nazaré no 

meu retorno a campo entre os meses de janeiro e fevereiro de 2014 também serão 

levadas em consideração para fazer essa discussão.  

 

2.4 Reafirmando compromissos morais por meio da união  

 

A primeira vez que ouvi um calon falar de forma espontânea sobre as mudanças 

nas relações entre si, em família, foi em um dia de sábado no mês de fevereiro em meio a 

calons na frente da casa de Seu Ramim e D. Nazaré. Estávamos em um grupo formado 

de sete pessoas; eu, D. Adelina25, Rômulo, D. Nazaré, Rejane e seus dois filhos26.  

 

Como eu ainda não tinha tido nenhum contato com Rejane e seus filhos, ela me 

fez algumas perguntas diretas: “Você estuda onde?”, “Vai fazer que tipo de pesquisa”? 

Onde está hospedado? Tem emprego? Eu procurava responder da forma mais clara aos 

questionamentos. Rômulo ao ouvir a conversa, parou de tocar o violão e me perguntou se 

a minha pesquisa era voltada para escola ou algum tipo de reportagem. Tanto Rômulo 

como Rejane se lembraram de uma pesquisa realizada sobre a “linguagem cigana”, a 

qual resultou na publicação de um livro. Nesse momento, Rômulo pronunciou duas 

palavras em chibi e ao olhar para Rejane e seus filhos e perguntou o significado. Eles 

                                                           
25

 D. Adelina era considerada como “matriarca da família”. Seu Ramim, Seu Paulo e Seu Itamar são seus 
filhos. No ano de 2012 sofreu um acidente vascular cerebral, AVC, e ficou com uma parte do corpo 
paralisada. Passava os dias entre uma cadeira de rodas ou deitada em uma rede aos cuidados de uma não 
cigana, Dayane, a quem pagavam o valor de 500 reais mensal. No dia 23/04/2103 D. Adelina faleceu. A 
partir do mês de abril de 2013, Dayane passou a trabalhar na casa de Biamara. 
26

 Ambos residem em Sobra na parte da cidade conhecida comumente como Coelce.  
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ficaram calados e riram em seguida. Rômulo disse que eles eram ciganos “fuleiros”, pois 

não conhecem a linguagem. Antigamente, todos os ciganos sabiam “cortar27” o chibi28. De 

acordo com Rômulo chibi é nome dado à linguagem falada pelos ciganos. E devido à 

publicação do livro qualquer pessoa pode ter acesso ao conhecimento da linguagem 

cigana.  

 

Segundo Rômulo, o não conhecimento de palavras em chibi por Rejane e seus 

filhos se constitui como a “perda” de uma tradição. Em sua própria família também são 

percebidas muitas mudanças. Apontando o dedo indicador para sua avó Adelina disse 

que as mulheres usavam aquele tipo de roupas; D. Adelina usava um vestido longo 

abaixo dos joelhos com estampas floridas e um decote discreto em formato oval. Mas os 

ciganos da Bahia mantém suas tradições, principalmente a ideia de respeito ao outro, 

uma espécie de honra, em todas as situações, bem como uso de certas expressões não 

são aceitas. Rômulo tem conhecimento dessa realidade, pois sua irmã casou aos 13 anos 

com um cigano e atualmente mora na Bahia. Ao recuar um pouco mais pelos caminhos 

da memória ele chegou a sua infância. Relembrou que aos quatro anos de idade 

costumava se deslocar de onde morava, bairro Alto Novo, com 20 pessoas da sua família 

até o bairro Sumaré, onde moravam parentes de sua família, para festejarem, beberem 

juntos, comerem. Mas hoje, “moram próximos e quase ninguém visita à casa um dos 

outros”. D. Nazaré ao ouvir Rômulo falar demonstrou com olhares e palavras, não 

concordar com seu ponto de vista. Chegando a mencionar que ele estava falando 

bobagens porque tinha bebido no dia anterior. Mas porque D. Nazaré reprovou a postura 

de Rômulo? Foi preciso uma vivência maior em campo para entender essa atitude de D. 

Nazaré. Por hora, resta-me colocar que as lembranças de Rômulo vão de encontro às de 

Biamara.  

 

                                                           
27

 Cortar significa para Rômulo comunicar-se utilizando o chibi. 
28

 No mês de março de 2013, enquanto esperava Mário ir deixar as crianças na escola, perguntei a Seu 
Itamar se ele tinha interesse em realizar um conversa mais detida comigo sobre a pesquisa. Ele sugeriu o 
domingo sob o argumento de que durante a semana seu tempo é muito corrido. “E no domingo ninguém 
trabalha”. Fez referência à linguagem cigana, denominando-a de chibi. Advertiu para eu não confundi-la 
com um dialeto. Não sendo passível de ser apreendida como acontece com outras línguas, como por 
exemplo, o inglês. Perguntei em que situações utilizam a linguagem. Seu Itamar me respondeu: - “Usa 
quando é necessário. Conversar para vocês não entenderem”. Uma dessas situações incluía as trocas, 
principalmente no período que não moravam. Seu Itamar pronunciou uma frase inteira intercalando o chibi o 
português. Ao finalizar perguntou se eu tinha compreendido. Levantou-se e saiu. 
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Uma coisa que tinha antigamente. Vamos pro banho. Vamos todo mundo. 
Hoje é cada um pro seu canto. Um por todos e todos por um. Era muito 
bonito. Hoje, é um por todos e todos por nenhum. Antigamente não tinha 
isso. Ia nos domingo todos os primos na casa do vó Adelina. Lá de baixo 
diziam: “lá vem a turma da Lalinha”. Sinto falta desse tempo. A vó botava 
comida nas bacias; parecia um bando de urubus. Não via discussão 
(Biamara, anotações em campo, abr./2013).  

 

Rômulo e Biamara fazem referência ao modo de vida calon, no passado, 

caracterizado pelo “viver junto”. O “viver junto” podia ser observado em diversas 

situações; quando saiam para se divertir, festejar, beber, comer na casa da avó Adelina. 

Todos, sem distinção, partilhavam desses momentos. Não havia espaço para discussões, 

isto é, conflitos. Hoje, presente, “é cada um pro seu canto”. O todo deu lugar às partes, ou 

seja, cada um está pensando mais em si. Como já mencionado anteriormente, a 

construção da cerca por Seu Paulo é um dos exemplos dessa forma de vida baseada em 

princípios individuais.  

 

Ao retomar as questões relacionadas a essa representação do passado como 

período marcado pelo “viver junto”, no mês de janeiro do ano de 2014 com Biamara, 

obtive um relato semelhante ao anterior. Um novo elemento emergiu em sua narrativa 

como definidor das relações sociais entre os ciganos no presente, a união. Procurei lhe 

ouvir um pouco mais na busca de me aproximar dos significados que lhes são atribuídos. 

Para tanto, resolvi lhe fazer uma pergunta direta: Quando se unem?  

 

Quando acontece alguma coisa com um, todos caem em cima. Corre em 
cima. Mesmo que depois a gente fique falando que o que ele fez estava 
errado. Quando um adoece. Ah, um foi pego numa blitz. Chega um aqui e 
diz. Todo mundo vai lá. Mudou muito a vida em família. No passado tinha 
mais união (Biamara, anotações em campo, jan./2014).  
 

Como se percebe no relato acima, Biamara elencou momentos da vida nos quais 

devem estar unidos, ajudando quem precisa; “Quando um adoece”, “um foi pego em uma 

blitz”. Não importa se as ações de um calon são consideradas certas ou erradas pelos 

seus familiares. Mesmo surgindo posteriormente os comentários reprovadores da atitude. 

Contudo, no passado eram mais unidos: “Tem dia. Acontece algo com um, todo mundo se 

une nesse momento. Mas união não é isso. Na hora da precisão todos se juntam”. Ou 
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seja, a união é vista para Biamara com sendo circunstancial, sendo percebido diante das 

necessidades de alguém da família.  

 

Independente da situação e das motivações que a desencadearam, ajudar o outro 

no momento de necessidade é um dever social, pois solidifica as relações familiares, 

como se pode inferir na fala de Biamara, demonstrando união. Ou seja, nas relações 

cotidianas é que esse ideal de viver em família ganha forma, à medida que os indivíduos 

assumem posições mútuas, mesmo que do ponto de vista de uma narrativa carregada de 

cunho moral (Comerford, 2003).  

 

Ao dar continuidade a conversa, lhe fiz outra pergunta: E se não ajudar no 

momento de necessidade? A resposta de Biamara foi imediata: “Fica criticando se não 

ajudar. É sangue. Se fosse com você. Sua família. Ajudaria mesmo que faça algo errado. 

Crítica às ações se forem erradas. Não importa. O que importa é que vão ajudar”.  

 

Como frisou Biamara, o importante é ajudar de forma indistinta nas situações em 

que o familiar está em dificuldades. Se isso não acontece surgem os comentários em tom 

de desaprovação. Foi o que houve durante o mês de junho de 2013. Nesse período, 

iniciou-se o processo de julgamento dos dois irmãos envolvidos no assassinato de um 

primo de segundo grau29. Não sei por quais motivos, um deles não pode esperar o 

julgamento em liberdade. As conversas sobre o julgamento surgia a todos os momentos. 

Os ciganos e as ciganas pareciam não ter outro assunto. Um perguntava a outro se tinha 

recebido alguma notícia por meio de telefone celular. Formavam pequenos grupos de três 

ou quatro pessoas para debater o assunto. O tom de voz e as expressões faciais eram 

sempre de preocupação e ansiedade. Pairava uma dúvida no ar se os irmãos seriam 

absolvidos. Ao se aproximar o dia do julgamento um clima de preocupação era 

acompanhado de uma comoção coletiva. Todos compartilhavam um sentimento que os 

uniam, afinal, se os irmãos fossem condenados estariam sozinhos, isto é, distantes da 

família. Não tendo quem os ajudasse diante as necessidades.  

 

                                                           
29

 O julgamento aconteceu no mês de julho. Na data marcada, a maioria dos ciganos (a) foram ao 
julgamento. Os dois irmãos foram condenados a cumprir penas diferenciadas. Apesar de reconhecerem 
como incorretas as atitudes de ambos, esperavam um resultado favorável. 
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Em um dos meus retornos a cidade de Sobral na companhia de Márcio, Biamara 

e as crianças, pude presenciar um diálogo entre os dois primeiros. Biamara comentou 

com Márcio sobre o seu interesse em ir visitar um dos irmãos no presídio no domingo. 

Márcio perguntou se ela tinha mandado algo para ele. Ela respondeu de modo positivo, - 

“Mandei nissim, doces, bolachas”. Antes de enviar esses alimentos, procurou o outro 

irmão também envolvido no assassinato, para saber se ele podia ajudar de alguma 

maneira. Obteve uma resposta negativa. O argumentou dele foi que não tinha dinheiro 

naquele momento. Em meio à conversa, Biamara mostrou-se indignada com as atitudes 

da irmã do primo que estava no preso. A irmã expôs em sua frente não está de acordo 

com o fato dele mesmo estando preso, continuar pedindo ajuda a seu pai. Biamara disse 

que ouviu tudo, mas resolveu ficar calada. Mas, esta atitude não é coisa de irmã. No dia 

seguinte, ao conversar com Dara e Vangerlândia, Biamara demonstrou a mesma 

sensação e complementou ao dizer a postura de dela, irmão, não “é coisa de cigano”. Ou 

seja, a atitude dela não condiz com a postura de um “cigano” diante de seus parentes, 

pois este não deve medir esforços para lhe ajudar de algum modo.  

 

Em janeiro de 2014, tentei conversar um pouco mais com Biamara sobre essa 

relação entre o ajudar no momento de necessidade para lhe dar mais densidade; 

tomando como referência as minhas observações em campo nesse caso específico do 

julgamento. Biamara não demonstrou interesse em oferecer mais detalhes sobre o 

assunto. Percebendo seu desconforto direcionei a conversa para outro ponto.  

 

PESQUISADOR: E naquele momento do julgamento dos meninos? 
BIAMARA: Alguns criticam. Mas eu estou fazendo porque gosto. O que eu 
posso fazer eu faço. Eu tenho minhas responsabilidades. Mas chega um 
dia: os meninos estão precisando de cem reais. Eu vou ali, arrumo. Peço 
emprestado. Eu dou um jeito. Eu vou dá hoje o que eu tenho.  
PESQUISADOR: E você espera que tem ajudem quando você precisar?  
BIAMARA: Eu vou fazer hoje. Não espera o que vai fazer amanhã. A 
gente pensa como cigano e não como juron. Se eu tiver com fome um vem 
e ajuda. Juron é que faz as coisas hoje pensando em colher amanhã 
(Biamara, anotações em campo, jan./2014). 

 

Biamara deixa bem claro não medir esforços em ajudar “os meninos” mesmo 

tendo limitações tanto financeiras e quanto impostas por suas responsabilidades com sua 

família nuclear e/ou mesmo ouvindo comentários, por parte de outros, desaprovando sua 

atitude. Ao ajudá-los, considera está cumprindo o seu dever moral.  
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Os outros também têm o mesmo dever caso ela por ventura necessite de ajuda. 

Ao ser indagada se espera uma postura similar dos dois em alguma situação ao 

necessitar de ajuda, Biamara trouxe elementos que nos possibilita compreender o modo 

calon de pensar a partir da organização de um modo de vida orientada para o presente; 

"Eu vou fazer hoje. Não espera o que vai fazer amanhã”. Dito de outra maneira, um calon 

vive para o presente30. Agindo dessa maneira, os ciganos se veem como diferentes dos 

jurons, pois estes sempre fazem ações hoje pensando nos frutos a serem colhidos no 

futuro. 

 

Se a união é percebida entre os ciganos quando alguém necessita de ajuda, 

estando todos juntos novamente, há exceções na percepção de Biamara; “Você vê a 

noite; a gente se junta todo mundo aqui pra assar carne. Conversar. Jogar dominó. Faz 

comida, sopa. Cada um come no seu canto31”. Durante o dia os ciganos (as) de outros 

núcleos familiares passam a maior parte do tempo em suas respectivas casas; comendo, 

bebendo, conversando; separados, indo à casa de Seu Itamar ou Biamara durante o dia 

para tratar de assuntos pontuais, como; pedir algo emprestado, saber notícias 

relacionadas a algum parente, ver a possibilidade de Márcio levar as crianças para 

escola. 

 

À noite, este cenário muda um pouco e os calons estabelecem outras relações 

nas quais para alguns o sentimento de estar junto aflora. Como puder perceber nas duas 

circunstâncias que estive entre os calons à noite32; pelo menos do ponto de vista ideal é o 

que os ciganos esperam daqueles que vivem próximos e não apenas quando alguém 

necessita de ajuda e partilhar a vida com os familiares. 

 

Na primeira noite, os homens se reuniram na frente da casa de Seu Itamar para 

jogar dama e conversar sobre assuntos variados vivenciados durante o dia, 

principalmente no tocante das viagens. Faziam muitas brincadeiras jocosas entre si. Um 

                                                           
30

 Stewart (1997), Ferrari (2010) e Fotta (2011) encontraram essa mesma orientação em suas etnografias. 
31

 Anotações em campo, jan. 2014. 
32

 Isso aconteceu pois me descuidei do horário da última topic que passa com destino a Sobral passa entre 

as 16h 30min e 17h. 
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cigano chegava e sentava-se. Marcava time de fora para jogar a próxima partida. 

Enquanto esperava envolvia-se nas conversas. Dava palpites sobre a melhor jogada a ser 

realizada. Riam quando um calon não conseguia obedecer às regras estabelecidas ou por 

falta de atenção perdia a partida.  

 

As mulheres também participavam das conversas. Não do jogo. Jogo é 

considerado coisa de homem33. Ouvi diversas vezes Seu Itamar repetir essa afirmação 

para sua filha mais nova, Gabriela. As crianças, meninos e meninas, participavam 

indiretamente, observando. Brincavam ao redor dos calons adultos. Biamara preparou um 

lanche composto com suco artificial em pó e bolachas e em seguida distribui a todos. Os 

ciganos comentavam sobre o aumento do preço do “quisuqué34”. Quem estava presente 

se serviu. Paulinho, filho de Paulo, chegou à casa de Seu Itamar e disse que só tomaria 

suco de uva. Biamara riu e dirigiu-se a sua casa. Quando voltou trazia o suco de uva e 

mais bolachas. Fofim chegou logo depois e comeu também. Quando todos terminaram de 

comer, Biamara recolheu os copos e o recipiente onde tinha colocado as bolachas. Foi 

até a cozinha da casa de seu pai e saiu com uma panela na mão dizendo que iria fazer 

uma sopa para jantarmos.  

 

Enquanto isso, Seu Ramim veio até a frente da casa de Seu Itamar e lhe pediu 

um barbeador emprestado. Biamara ao vê-lo, convidou para esperar a sopa ficar pronta. 

Mas Seu Ramim recusou o convite sob o argumento de que precisaria dormir cedo, pois 

iria viajar no dia seguinte e dirigiu-se a sua casa. Biamara saiu em direção a sua casa e 

quando retornou trouxe uma bacia contendo sopa para mim e outra para seu pai, Itamar. 

Aos poucos os demais se deslocaram até a cozinha casa de Biamara e se serviram. 

Biamara ainda saiu na companhia de sua cunhada, Gleice, para deixar sopa na casa de 

Seu Ramim e D. Nazaré.  

 

                                                           
33

 Em conversas com Biamara ela disse-me que todos deveriam se juntar para construir espaços de lazer no 

local onde moram. Para os homens, um campinho de futebol e para as mulheres uma pracinha com uma TV 
no centro para assistirem e conversarem. Operando nitidamente uma divisão de gênero por meio de 
práticas masculinas e femininas. 
34

 Pó vendido em sacos de 25g para preparo instantâneo de sucos. Ao serem diluídos em água e assume 
cor e sabor semelhante às frutas originais. É comum os calons consumi-los durante as refeições no decorrer 
do dia. 
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Na outra situação, sábado, passei a noite inteira na casa de Biamara. Antes de 

dormir, fui convidado a comer junto com eles a mesa. Todos os que estavam nos fundos 

de sua casa, entre eles seu irmão Bruno e Gilson, foram convidados a se dirigir a mesa 

quando a comida ficou pronta. Além disso, Biamara dirigiu-se a casa de seu pai com uma 

panela contendo pedaços de carne para lhe oferecer.  

 

Nos dois momentos vivenciados no período da noite, os ciganos estavam juntos 

como disse Biamara anteriormente. É desses momentos que Biamara sente falta, isto é, 

de uma vida na qual bebem, comem, conversam todos juntos como acontecia no 

passado. Não podemos desconsiderar a predominância de pessoas do núcleo de Seu 

Itamar, principalmente nos momentos de comensalidade. Mas outros também podiam 

participar sem obedecer a regras de conveniência. Não foi por acaso que ouvi uma 

conversa entre Biamara e seu pai, Itamar, no dia seguinte a comemoração em 

decorrência do aniversário de Marcelo no mês de abril, na qual Biamara comentava com 

seu pai o quanto seu tio Paulo tinha ficado contente, pois todos estavam em sua casa.  

 

2.5 Contradições 

 

A conversa que tive no mês de janeiro de 2014 com Biamara foi marcada pela 

alusão a transformações na convivência entre os membros da família. Alternando de 

forma significativa os laços sociais expressos pela noção de união, “Mudou muito a vida 

em família. No passado tinha mais união”. Insisti com Biamara para obter mais 

informações acerca dos sentidos atribuídos à mudança na forma de viver em família. 

Biamara me indicou Seu Ramim e D. Nazaré, pois, segundo ela, por serem os mais 

velhos poderiam me explicar melhor como era a vida em família no passado35. Consegui 

conversar com Seu Ramim e D. Nazaré em dias distintos. A conversa com Seu Ramim 

aconteceu ao lado da casa de Biamara e a com D. Nazaré em sua casa. Enquanto 

conversávamos anotava atentamente o que diziam em um caderno. Retomei a questão 

                                                           
35

 A noção de passado não será tratada de forma homogênea possível de ser estabelecido 
cronologicamente, pois não podemos desconsiderar o fato da diferença intergeracional entre Rômulo e 
Biamara para Seu Ramim e D. Nazaré. Dito de outra maneira, como a referência ao passado diz respeito ao 
tempo da memória dos sujeitos às demarcações temporais, o que é considerado como passado está 
intrinsicamente ligado as suas experiências de vida. Se o passado para Rômulo e Biamara refere-se ao 
momento de suas vidas que moravam na cidade de Sobral. Para Seu Ramim e D. Nazaré esse passado é o 
período das andanças. 
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da proximidade como ponto de partida na busca de perceber como se deram as 

mudanças às quais surgiram no diálogo com Biamara. Apesar das questões apresentadas 

por Seu Ramim e D. Nazaré serem semelhantes à de Biamara, considero importante 

trazer suas narrativas para mostrar aproximações e distanciamentos a partir de diversas 

vozes.  

 

PESQUISADOR: Seu Ramim, vocês sempre moraram próximos. 
SEU RAMIM: Todas as famílias querem estar junto. Cigano é muito 
apegado. Quando andava pelo mundo sempre andava junto. Às vezes um 
para um lado e um para outro. Mas sentia saudades. Sempre juntos. 
Sempre foram unidos.  
PESQUISADOR: E essa união permanece? 
SEU RAMIM: Permanece. Sabe por quê? Tem um em uma cidade ali. Se 
um tiver passando necessidade, eles (jurons) não ajuda. Cigano não. Ele 
vai lá e ajuda. Tem juron que está necessitando e não ajuda. Deus já 
disse: “reparta o pão que é seu dever”. Cigano ajuda mesmo que esteja 
intrigado. 
PESQUISADOR: A convivência na família mudou? 
SEU RAMIM: Mudou coisa pouca. Se um souber um problema de um lá, 
fica sentido. Se chegar um cigano aqui, mesmo sendo desconhecido, a 
gente ajuda. Não desconfia (Seu Ramim, anotações em campo, jan./2014). 
 

Ou ainda:  
 

PESQUISADOR: Vocês sempre moraram juntos? 
D. NAZARÉ: Sempre. A gente nasceu e se criou tudo junto. Quando 
andava a gente se arranchava tudo junto. Já se acostumou. Hoje, cada um 
viaja. Mas um chega. Outro chega depois.  
PESQUISADOR: A senhora considera que quando vocês andavam eram 
mais unidos? 
D. NAZARÉ: Continua a mesma coisa. Um exemplo: minha filha mora na 
Bahia. Ela ligou pra mim. Tá doente. Aí eu não tenho dinheiro para ir visitar 
ela. Aí meu cunhado me dá mil conto. O outro me dá quinhentos. Aí já é 
uma ajuda. E não precisa devolver. Cigano não tem isso de pedir 
emprestado. Aqui na minha casa. Eu tenho um saco de farinha. Aí meu 
cunhado não tem. Eu vou lá e digo; bora buscar. Tenho farinha lá. Aí pega 
um panela e leva. Não precisa devolver depois. Meu cunhado tem carne. 
Eu não tenho. Ele vai lá no freezer e tira um pedaço de carne e me dá. Tira 
outro pedaço e dá pro meu cunhado. A ajuda é uma obrigação. Já vem do 
começo da família. Não deixa um na mão.  Na hora da comida, se tiver 
almoçando, todos almoçam com a gente. Se a gente compra um garrote, a 
gente mata e manda um pedaço pra cada um. É como índio (D. Nazaré, 
conversa gravada, fev./2013).  

 

Para Seu Ramim e D. Nazaré, o passado é definido como o período no qual 

estavam sempre juntos nas andanças de um lugar para outro e quando se arranchavam. 

A noção de “viver junto” sobressai como já colocaram Rômulo e Biamara. Passando 
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pequenos intervalos de tempo distantes uns dos outros. A distância gerava um sentimento 

de saudades, pois “cigano é muito apegado”. Reunindo-se novamente. Se no passado 

viajavam juntos, no presente, cada um viaja “sozinho” como disse D. Nazaré. O que 

implica dizer que as viagens “coletivas” deram lugar a viagens individuais. Ao serem 

indagados se houve mudanças na forma de como as pessoas da família se relacionam D. 

Nazaré e Seu Ramim procuraram construir uma imagem idílica de uma família que 

sempre viveu e permanece unida. Mas qual o sentido da união para Seu Ramim e D. 

Nazaré? Como podemos perceber entre os calons a permanência dessa união? 

 

No presente, Seu Ramim percebe mudanças nas relações familiares, isto é, na 

convivência em família; “mudou pouca coisa”. Contudo há um elemento transcendente as 

relações, à união. A união significa o fato de que um calon deve sempre estar pronto para 

ajudar outro no momento de necessidade. Como no caso de uma doença ou quando um 

membro da família está sem comida em casa. Ratificando a ideia de união apresentada 

anteriormente por Biamara, D. Nazaré disse que ajudar é uma obrigação. Diferentemente 

dos jurons que tenho conhecimento que parente precisa dele não se dispõe a ajudá-lo; 

“Juron é muito desunido. Família desunida36”. 

 

A representação construída em torno do dever de ajudar os outros membros da 

família de modo indiscriminado entre os calons em Sobral guarda semelhanças com a 

encontrada por Stewart (1989) entre os Rom na Hungria. Apesar de considerar que há 

uma distância e diferença entre os contextos húngaro e brasileiro, percebe-se algumas 

semelhanças entre aspectos que ressoam em ambos. Como observou Stewart (1989) 

estes gostam de se representar como estando abertos às necessidades dos outros à 

medida que organizam suas vidas a partir de relações comunitárias.   

 

No entanto, a maneira fraternal de conceber as relações comunitárias 
esteve de certa forma sempre presente, subjacente a outras 
representações. Por exemplo, quando eu comecei a investigar a história da 
residência dos homens e das mulheres, comumente me falavam sobre dos 
irmãos que viviam juntos em um acordo a qualquer momento. Estes não 
eram, necessariamente, relatos históricos precisos, pois eles eram mais 
como reconstruções míticas do passado recente. Mas, como tal, revelou a 

                                                           
36

 Fala de Biamara (anotações em campo, jan./2014). 
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modelo, o ideal das relações entre aqueles que vivem juntos (Stewart, 
1997, p. 128).  

 

Vivendo juntos, os Rom moldam suas relações sociais a partir de uma ética 

comunitária na qual todos se reconhecem como iguais, partilhando bens consumíveis, 

principalmente os associados a alimentação e bebidas alcoólicas. O ato de partilhar torna-

os irmãos. Na categoria de irmãos são incluídos apenas os homens. Ou seja, as relações 

comunitárias calcadas na fraternidade operam a partir de uma divisão bem definida de 

gênero na qual as mulheres estão subordinadas desde o nascimento até a vida adulta.  

 

Em Sobral, “viver próximo” e ajudar os outros nos momentos de necessidade 

demonstrando a união entre os membros familiares, é um modo de ser visto pelos outros 

como cigano. Nesse sentido, D. Nazaré e Seu Ramim veem essa forma de viverem no 

presente como sendo decorrente de um processo de aprendizado ao longo da vida; “Já se 

acostumou”.  

 

O acostumar-se como coloca D. Nazaré envolve todo um processo no qual um 

cigano vai aprendendo ao longo da vida os modos e os códigos de condutas que deve ter 

diante dos membros da família. Com o tempo, esse “acostumar-se” é incorporado ao 

cotidiano com uma prática que liga os ciganos por meio de compromissos morais. Essa 

noção nos possibilita afirmar que os ciganos não se pensam em termos de uma essência, 

mas como sendo constituídos por meio de práticas e condutas sociais no presente.  

 

A união expressa em momentos de necessidades é uma das atitudes esperada 

entre os ciganos, sendo vista como um elemento que transcende o tempo. Em outras 

palavras, a união é a reafirmação desse ideal de vida em família e do próprio “jeito calon”, 

pelos menos idealmente. Com esse modelo de conduta entre si, D. Nazaré procurou me 

mostrar como as relações em família são marcadas pela predisposição em partilhar, por 

exemplo, a comida com outros parentes. Contudo, no cotidiano essa afirmação não ganha 

um corpus por meios das práticas as quais os calons vivenciam entre si.  Destaco duas 

colocações do trecho transcrito da conversa com D. Nazaré por considerá-los relevantes 

para demonstrar essas contradições.   
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A primeira colocação de D. Nazaré a ser destacada é a seguinte: “Na hora da 

comida, se estiver almoçando, todos almoçam com a gente. [...] Se a gente compra um 

garrote, a gente mata e manda um pedaço pra cada um”. Até certo ponto, essa atitude era 

observada na casa de Biamara e Márcio. Se alguém chega a momentos de 

comensalidade há sempre o convite para sentar à mesa e comer. Como as panelas ficam 

sempre sobre a mesa, diz-se para a pessoa se servir a vontade. Caso haja a recusa, 

insiste-se bastante sob o argumento de que a comida está saborosa, principalmente no 

meu caso, ou dizia-se para comer mais. Para Biamara ter comida para oferecer a alguém 

que chega a sua casa, não está ligado a noções de etiqueta ou a uma concepção do lugar 

da alimentação para o bom funcionamento do organismo37. Sendo, portanto, sinônimo de 

viver bem; “Ter o que oferecer a alguém que vem a sua casa. Ter comida”.  

 

Na casa de Seu Itamar e Vangerlândia apesar de haver sempre comida em 

abundância no horário do almoço, esta fica mais restrita aos que ali moram. 

Diferentemente da casa de Márcio e Biamara, a comida é servida em grande quantidade 

em uma bacia. Se houver alguém prestando serviço na casa como empregadas 

domésticas, “faz-tudo”, pedreiros, pintores, também fazem as refeições lá. No meu caso, 

por ser o professor de reforço das crianças sempre me era servido almoço e outras 

“refeições” antes do termino do auxílio às crianças na resolução das atividades escolares. 

Observei em poucas ocasiões a esposa de Bruno, Gleice, almoçando na casa de Seu 

Ramim com sua filha Ellen. Ademais, os ciganos fazem as refeições em seus núcleos 

familiares e, mais especificamente entre a família nuclear.  

 

Presenciei os ciganos comendo juntos, durante o dia do enterro de D. Adelina no 

mês de abril. Seu Ramim e D. Nazaré após chegarem do enterro, realizado em um 

cemitério na cidade de Sobral, se dirigiram até os fundos da casa de Seu Itamar. Sobre a 

mesa nos fundos da casa, foram colocadas as panelas com a comida. Cada um pode se 

servir. Os dois comeram juntamente com ciganos de outras cidades que pernoitaram 

entre as casas dos calons para irem ao velório no dia seguinte.  

                                                           
37

 Sempre que ia casa de D. Nazaré e Seu Ramim, independente do horário um deles me perguntava: “Já 

comeu?” Mesmo sendo a minha resposta era positiva, me ofereciam algo para comer ou beber. Na maioria 
das vezes, antes de ouvirem a minha resposta pediam para a empregada doméstica trazer um copo com 
suco, bolachas, um pedaço de bolo. Caso não tivessem algo para me oferecer, lamentava, principalmente 
D. Nazaré: “Eu não tenho nada para lhe oferecer”. 



59 
 

 

A exceção aos momentos de comensalidade seria Adalmir. Vangerlândia ou Seu 

Itamar saíam a sua procura para chamá-lo para almoçar sob o argumento de que a 

comida ficaria fria. Adalmir às vezes comia. Em outras circunstâncias dizia ter comido na 

casa de Seu Paulo. Não estando com fome. Mesmo assim, Seu Itamar insistia para ele 

comer um pouco mais. Mas é preciso considerar que Adalmir inclui-se no caso de um 

membro da família que estava precisando de ajuda. Recomeçando a vida próximo de 

seus parentes. Então, espera-se que eles lhe ofereçam comida.  

 

A outra afirmação de D. Nazaré a se contrastada com as observações de campo 

é a seguinte; “Cigano não tem isso de pedir emprestado. Aqui na minha casa. Eu tenho 

um saco de farinha. Aí meu cunhado não tem. Eu vou lá e digo; bora buscar. Tenho 

farinha lá. Aí pega um panela e leva. Não precisa devolver depois”. Considerando as 

limitações impostas pelo campo, presenciei uma situação na qual D. Nazaré chamou 

Vangerlândia a sua casa. Quando voltou, Vangerlândia comentou com Seu Itamar que D. 

Nazaré tinha lhe pagado mil reais do valor pedido emprestado. Na semana seguinte 

pagaria o restante, pois teve outros gastos. Entre eles uma consulta médica no valor de 

280 reais.  

 

Acrescenta-se a essa situação o fato de Biamara e Vangerlândia irem à casa uma 

da outra pegar algo que está faltando em casa, principalmente temperos para fazer a 

comida no caso de Biamara. Em um dia no mês de março, Rayane se dirigiu a pia da 

casa de Vangerlândia para lavar louça. Ao perceber a falta de polidor de alumínio, 

estimulou sua tia Vangerlândia a pedir emprestado a Biamara, pois não queria ouvir 

piadas. Ou seja, comentário de Biamara contrário ao ato do empréstimo. Vangerlândia foi 

à casa de Biamara. Ao ouvir o pedido disse em tom de ironia para Vangerlândia comprar 

polidor. Vangerlândia agindo de maneira semelhante riu e retrucou dizendo para Biamara 

estar pedindo emprestado. Ao contrário do que acontece quando vai a sua casa pedir 

algo e não devolve. Nessas situações, colocada em questão por Vangerlândia, Biamara 

entra pela porta da cozinha sem pedir licença e faz o pedido a Vangerlândia diretamente. 

Se esta última não está, Biamara leva assim mesmo. Gabriela, irmã, fazia questão de 

ressaltar que seu pai não gosta quando Biamara vai a sua casa pegar algo.  
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As situações descritas servem para fundamentar o meu argumento de que há um 

conjunto de situações nas quais os calons devem estar unidos, reafirmando 

compromissos morais por meio do ato de ajudar, dando um sentido de unidade; “Algo 

que torna os ciganos diferentes de todos os outros. Vai mexer com um cigano, vem 

‘todos’. Algo que afeta os ciganos, envolve a todos38”.  

 

O trecho entre aspas destacado acima foi anotado em um caderno no momento 

de uma conversa nos fundos da casa de D. Nazaré da qual participamos eu, D. Nazaré, 

Bia e Marcelo no meu primeiro contato com os ciganos em Sobral no dia 28 de dezembro 

de 2012. A afirmação de Marcelo, ganhou sentido à medida que fui compreendendo as 

relações entre os ciganos por meio do princípio de demonstrar solidariedade para com os 

parentes, expressa por um sentimento de união. Ao utilizar o verbo mexer39, Marcelo 

demonstra como qualquer acontecimento evolvendo um membro da família, 

principalmente situações conflituosas nas quais a integridade física ou moral estejam em 

questão diz respeito a todos, isto é, a família. Característica ausente entre os não 

ciganos, pois nestas situações costumam agir de  modo individualizado procurando a 

justiça para se posicionar legalmente.  

 

Ademais, as relações cotidianas entre família são marcadas pela individualização, 

isto é, uma lógica que dialoga com a da coletivização marcada pela o ato de ajudar nos 

momentos de necessidade demonstrando união. Mas ainda resta compreender como se 

dá esse processo de individualização.  

 

2.6 Processo de individualização entre os ciganos 

 

Se por um lado, a proximidade da qual falam os ciganos os conectam a uma rede 

de relações que ganha inteligibilidade nas práticas cotidianas nos momentos em que 

                                                           
38

 Grifos meus. 
39

 Na Cidade Alta, Silva (2010) encontrou entre os ciganos da família Alves dos Santos o uso do verbo 
mexer para se referir a qualquer situação na qual um morador, não cigano, incita um membro da família ao 
conflito seja por meio de “piadinha mal interpretada, um xingamento, um empurrão proposital”. Quando isso 
acontece, toda a família se junta para ficar a par do ocorrido e ver qual a postura a ser tomada dependendo 
do contexto gerador do conflito.  
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ajudam uns ao outros demonstrando união. Por outro, acontece um processo contrário, de 

individualização no qual as famílias nucleares, procuram se diferenciar entre si por meio 

da relação com os bens, dinamizando a conectividade da rede familiar.  

 

Os bens para Mary Douglas (2006) não têm apenas uma funcionalidade prática 

como meio de garantir a sobrevivência, pois ao serem compartilhados coletivamente 

cumprem, por exemplo, o papel de organizar estilos de vida. Ao cumprir essa tarefa, os 

bens são vistos como permeados de valores sociais e assumem diferentes significados 

culturais dependendo do contexto em que estão inseridos. Por sua vez, o consumo de 

bens traduz uma necessidade simbólica, pois expressam na maioria das vezes relações 

sociais por meios de códigos em um constante exercício de classificação de coisas e 

pessoas, dando sentido a vida social da mesma forma que acontece nos rituais, ou seja, 

“os rituais servem para conter a flutuação dos significados. Os rituais são convenções que 

constituem definições públicas visíveis. Ao ganharem visibilidades os bens se tornam 

parte da própria cultura”. Nessa perspectiva, os bens entre os calons são fundamentais 

para dar visibilidade às relações entre si marcadas pela diferenciação, levando-os a falar 

em ostentação.  

 

BIAMARA: Cigano gosta de ostentar; ouro, carro bom. Veja esse aí o 
carro que o Márcio me deu (O carro estava estacionado ao lado de sua 
casa). Eu fui comprar o Bruno disse para eu trazer um celta ou gol novo. 
Eu trouxe esse porque eu queria.  
PESQUISADOR: Ostentar pra quem? 
BIAMARA: Entre nós. Mostrar pra gente mesmo.  Eu gosto de andar assim 
(Apontou para os objetos de cor dourado no corpo: pulseiras, anéis, cordão 
com pingente). A tia Nazaré tem uma pulseira de ouro.  A gente quer ter 
uma melhor. 
Márcio agora tá com uma onda de comprar relógio. Já tem cinco. Cada um 
mais caro que o outro. Aí, os meninos também querem comprar.  
Eu coloquei uma central de ar (condicionado) nos quarto dos meus filhos. 
O outro já quer colocar uma dos filhos dele também. É assim que cigano 
vive.  
Veja ai o carro que o Márcio me deu. O Bruno disse pra eu compra um gol, 
um celta. Mas eu quis esse aí. Tinha dinheiro para comprar zero. Mas quis 
esse aí.  
Que não quer comer melhor. Se vestir bem. Compra um bom carro. Se eu 
estou podendo, eu quero o melhor. Eu ainda quero construir uma casa 
para meus dois filhos. Pra mim não (Biamara, anotações em campo, 
jan./2014).  
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Para Biamara, os ciganos se interessam em adquirir bens que são de fácil 

transporte e de grande liquidez; ouro, carros, relógios40. Da alimentação até as 

vestimentas devem ser de melhor qualidade. Ao comprarem “o bom”, “o melhor” os 

ciganos não se guiam apenas por sua utilidade prática. Tudo está envolvido em um 

universo no qual os bens e produtos consumidos por um cigano se tornam símbolos de 

diferenciação entre si, conferindo-lhes um status diante dos outros, como uma espécie de 

honra. Ao serem visto por outros membros da família, demonstram publicamente a 

capacidade de um calon de viver bem, bem como de conseguir dinheiro dos jurons seja 

por meio de trocas e/ou atendimentos.  

 

Tem cigano que ainda hoje vive em barraca. Eu tenho uma prima novinha 
que mora em Minas Gerais. Tem cigano que ainda hoje não liga pra casa. 
Liga pra carro, dinheiro, ouro. Essas coisas. A gente quer ter conforto. 
Você vê pelas casas. Não pensa em guardar. Cada família tem sua 
maneira de viver. A família da gente gosta de viver bem. Trabalha. 
Conquista. Constrói (Biamara, anotações em campo, abr./2013).  

 

Uma das formas de um cigano “viver bem” é expressa pela suntuosidade das 

casas, como se percebe na fala de Biamara. Quanto mais uma casa se destaca do ponto 

de vista da aparência externa seja pelo formato, tamanho, cores, cerâmica no piso, 

móveis de boa qualidade; mais um cigano demonstra habilidades como “trabalhar, 

conquistar e construir”. Nesse processo, não dão tanta importância ao uso “racional” do 

dinheiro como fazem os jurons, ou seja, economizar pensando que poderá utilizar esse 

dinheiro no futuro diante de alguma eventualidade.  

 

Na fala de Biamara, ainda surge à noção de família, pensada como um todo, 

principalmente para diferenciar sua família de outras. Como já deixei claro, um cigano (a) 

sempre fala de família do ponto de vista de uma coletividade, sem fazer menção a sua 

família nuclear. Mas, toda vez que alguém da família compra algo, os outros querem 

sempre um melhor. Nesse caso, é preciso comprar um produto com um valor superior a 

um já adquirido por outro cigano (a); “A tia Nazaré tem uma pulseira de ouro. A gente quer 

ter uma melhor”.  

                                                           
40

 Estou inclinado a pensar que os bens adquiridos pelos calons podem ser utilizados em negociações a 
qualquer momento caso necessitem de dinheiro para comprar alimentos, pagar uma consulta médica. Um 
estudo com esta perspectiva poderia levar a perceber como os calons se relacionam com o “mundo dos 
bens”. 
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Estaria nesse princípio da “ostentação” uma das chaves para compreensão das 

relações individualizadas entre os ciganos? Ao que tudo indica sim. Basta observar o que 

está implícito na fala de Biamara. Ao se preocuparem em demonstrar publicamente diante 

dos outros bens e produtos, os ciganos valorizam menos o plano coletivo no qual se 

insere a família, pois cada um quer sempre mostrar sua capacidade de adquirir um bem 

semelhante, ou melhor: “Eu coloquei uma central de ar (condicionado) nos quarto dos 

meus filhos. O outro já quer colocar uma no quarto dos filhos dele também”. Ao falar das 

aquisições a noção de família como um todo é deixada de lado, emergindo a dimensão do 

eu. Para Biamara é “assim que cigano vive”.   

 

Essa maneira de um cigano viver não é uma mera afirmação retórica. Diversas 

situações cotidianas podem ser elencadas para exemplificar essa lógica organizadora de 

da vida social entre os ciganos nos espaços onde moram. Trarei alguns exemplos nos 

quais essa maneira de viver emergia entre os ciganos e finalizo como estas são 

cultivadas desde tenra idade, pois as observava com mais regularidade.  

 

No mês de abril, Seu Itamar resolveu pintar a fachada e ao redor de sua casa. A 

cor escolhida foi rosa. Um dia, enquanto espera Vangerlândia chegar com Gabriela e 

Ytalo do centro da cidade, fui à casa de Biamara. Ao chegar lá, Biamara estava 

conversando com a esposa de Bruno, Gleice. Biamara disse para eu sentar e as duas 

prosseguiram o seu diálogo enquanto Gleice usava o tanquinho de lavar roupa 

pertencente à Biamara. As duas observavam o pintor fazendo o serviço na casa de Seu 

Itamar e faziam comentários. Gleice manifestou o interesse em pintar sua casa. Biamara 

sugeriu algumas cores a Gleice. Entre elas o dourado. Biamara disse que também quer 

pintar sua casa. Mas irá escolher uma cor sem dizer para ninguém, pois toda vez que diz 

a alguém que irá pintar sua casa de determinada cor, esta pessoa se antecipa e pinta sua 

casa da cor pretendida por ela. Em outras palavras, o que se vê aqui com clareza é o 

desejo de diferenciação, dentro de um contexto de controle moral acirrado em um 

movimento entre coletivização e diferenciação: eles se copiam e se diferenciam ao 

mesmo tempo.  
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Em um domingo fui convidado para almoçar na casa de Márcio e Biamara. 

Biamara preparou um peixe cozido. Serviu-o com arroz branco e pirão. Comemos à mesa 

eu, ela, Márcio e um pedreiro que prestava um serviço na casa de Biamara na companhia 

de sua esposa. Após o almoço, Biamara me chamou para assistir Tv na sala de sua casa. 

Disse para eu ficar à vontade e escolher o canal que mais me interessasse. Enquanto 

isso, Bruno veio onde estávamos. Em tom de riso disse que Biamara não tinha lhe 

convidado para o almoço. Mas não via em sua atitude nenhum problema, pois havia em 

sua casa um bolo e dois refrigerantes. E mais tarde me convidaria para ir a sua casa 

comer.  

 

Não interessa aqui discutir se a atitude de Bruno foi um revide pelo fato de 

Biamara não ter lhe convidado para o almoço. Em diversas ocasiões nos momentos de 

refeições Bruno come com sua filha, e às vezes com sua mulher na casa de Biamara. 

Este chega e serve-se da comida sobre a mesa sem pedir autorização. Vai à geladeira e 

se serve de em um copo suco. Come e bebe à vontade. O relevante desta descrição é 

como Bruno procura mostrar para Biamara ter um tipo de alimento em sua casa que ela 

não tem, pelo menos na minha presença.  

 

No mês de janeiro de 2014 enquanto conversava com Biamara ao lado de sua 

casa, Maik entrou pelo portão de acesso à casa de seu pai, Paulo, em um carro Vectra de 

cor vermelha. Biamara ao vê-lo entrar, aumentou o tom de voz: “O compadre foi só buscar 

o Vectra. Ah dinheiro que eu comprava um. Esse custou 28 mil reais”. Um homem que 

estava conosco interessado em trocar com Márcio uma Tv por objetos de ouro perguntou 

a Biamara se ele tinha comprado o carro. Biamara disse que Maik ainda estava 

negociando e repetiu várias vezes que gostaria de ter um carro daqueles. Chamou Márcio 

para mostrá-lo. Quando viu Maik descendo do carro gritou para ele: “Foi homem. Foi só 

buscar o Vectra”.  

 

O ponto comum nestas descrições entre outras que poderiam ter sido 

apresentadas, é o fato de um calon (a) pensar a sua relação com bens, produtos, 

alimentação nos espaços onde moram em um plano individual, procurando sobrepor-se 

ou equiparar-se aos outros. Como passava boa parte do meu tempo entre as crianças 



65 
 

auxiliando-as na resolução das atividades escolares, comecei a perceber como estas 

cultivam esse sentimento, principalmente nas discussões envolvendo o material escolar e 

nas situações de comensalidade.  

 

2.6.1 As crianças e o modo de vida calon  

 

As crianças calons estudam em uma escola municipal localizada a menos de 10 

km de suas casas no período da tarde. Entram às 13h e saem às 17h. Durante a semana, 

Márcio ou Seu Itamar vão deixá-las e buscá-las na escola. Os filhos de Rômulo e Dara, 

Severino e David, eventualmente vão com Márcio. Márcio realiza essa tarefa com mais 

frequência. O que não vê com bons olhos, pois considera Seu Itamar muito “escorão”, ou 

seja, não dividi de forma justa esta tarefa com ele. Comenta-se que a resistência de Seu 

Itamar em levar e trazer as crianças da escola está diretamente ligada ao fato das 

crianças conversarem muito no percurso, bem como o receio de estragarem o seu carro, 

Hilux. Apesar de terem o cuidado das crianças na faltarem à escola, a educação não 

ocupa um lugar importante entre os calons. Ou seja, é preciso que ao longo da vida as 

crianças aprendam outros meios de garantir a sua sobrevivência no futuro, mesmo 

estando amparados pelos pais.  

 

Entre as oito e nove horas da manhã, eu chegava à casa de Seu Itamar para dar 

aula de reforço às crianças: Ytalo, Gabriela, Gabriel e Ana Lídia. Dirigia-me aos fundos de 

sua casa, local onde as ensinava. Sentado em uma cadeira próxima a mesa com a base 

de vidro eu ficava a espera das crianças. Às vezes Gabriela e Ytalo vinham 

espontaneamente. Em outras situações, era preciso Vangerlândia chamá-los de forma 

insistente. Chegando a aumentar o tom de voz. Vangerlândia sempre conferia, na agenda 

escolar, as tarefas enviadas pela professora de Ytalo a serem resolvidas em casa. Em 

seguida, deixava-me sozinho com as crianças e ia cuidar do almoço, tirar roupa da 

máquina de lavar ou fazer qualquer outra atividade doméstica.  

 

Nem sempre Gabriela e Ytalo demonstravam estar contentes por terem de parar 

as brincadeiras ao redor da casa com outras crianças calons pertencentes a outros 

núcleos familiares, ou assistir Tv; para resolver as atividades escolares. Acontecia de 
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sentarem a mesa e dizerem que não iriam fazer as atividades escolares, principalmente 

Gabriela. Nestes casos, Vangerlândia ameaçava ligar para Seu Itamar e lhe informar a 

recusa das crianças em estudar. As ligações não surtiam efeitos ou as ameaças de bater 

nas crianças. A presença de Seu Itamar, também não alterava de forma significativa a 

postura das crianças.  

 

Era costume de Gabriela sentar a mesa e em seguida levantar-se e ir à casa de 

Biamara chamar Gabriel. De onde eu estava, escutava Biamara com tom autoritário dizer 

para Gabriel levantar-se para estudar. Gabriel chegava com aspecto sonolento, trazendo 

sua mochila ou apenas o caderno e os livros da matéria a qual deveria resolver 

determinada as tarefas indicadas pela professora para resolverem em casa. Enquanto 

Gabriel caminhava até a casa de Seu Itamar, Biamara sai na porta da cozinha de sua 

casa e dizia para mim que iria acordar Ana Lídia. Ana Lídia era a última a chegar por volta 

do meio dia. Biamara sempre me dizia que quando seus filhos se recusassem a estudar, 

isto é, resolver as atividades escolares ou rever conteúdos para a serem cobrados nas 

avaliações; eu podia chamá-la para resolver a situação, ou seja, fazer seus filhos 

mudarem de opinião.  

 

Todas as crianças sentavam à mesa com suas respectivas mochilas e material 

escolar composto de cadernos com capa dura, caderno de caligrafia, canetas, lápis 

comum, lápis de cor, borracha, tesoura, cola.  As mochilas eram de boa qualidade e 

tinham detalhes de desenhos animados, principalmente os que costumam assistir nos 

programas “infantis” na Tv. Havia um cuidado com o material escolar, não no sentido de 

garantir o seu bom estado de conservação, mas de assegurar o não uso por parte de 

outros. Isso ficava evidente, pois as crianças, aos meus olhos, desperdiçavam folhas dos 

cadernos, lápis comum ou de cor; jogando-os ao lado da casa quando consideravam não 

ter mais utilidade. Mesmo se os pais observassem não interferiam na ação das crianças 

ou lhes instruíam para não desperdiçarem.  

 

Em pouco tempo, uma das crianças aparecia com um lápis comum ou de cor 

novos, borracha diferenciada; ou qualquer outro objeto integrante do material escolar. 

Quando o tirava da mochila surgia o interesse por parte das outras crianças em usá-lo ou 
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apenas apreciar. A primeira advertência era no sentido de não emprestá-lo a ninguém. 

Mesmo assim, pedia-se para escrever com o lápis ou usar a borracha para apagar algo 

errado. Isso não era bem visto pelo portador do referido objeto. Se por ventura alguém 

pegasse sem o consentimento, iniciava-se uma discussão verbal entre as crianças. Não 

importando se a borracha ou lápis já fossem usados. O tom de voz era aumentado. Às 

vezes acompanhado de choro. As crianças chamavam Vangerlândia por está mais 

próxima para resolver a situação. Vangerlândia sempre intervinha e posicionava-se do 

lado dos seus filhos, Gabriela e Ytalo. Se Biamara estivesse por ventura na casa de seu 

pai, agia de maneira similar ficando do lado de seus filhos.  

 

Gabriela fazia questão de enfatizar, praticamente todos os dias que não daria 

nenhuma folha de um caderno usado no ano anterior na escola, para Gabriel fazer uma 

produção textual ou resolver cálculos matemáticos. Gabriel insistia bastante para Gabriela 

lhe dar uma folha, sem obter resultado. Chegando a pedir a Vangerlândia para fazer 

Gabriela mudar de opinião. Vangerlândia dizia para ele usar as folhas de seu caderno.  

 

Se tivesse acontecido prova ou alguma atividade para a qual a professora atribuiu 

nota, no dia anterior, esse era o primeiro assunto a ser abordado por Gabriel. Gabriel 

sempre tirava notas melhores que Gabriela. Este fazia questão de ressaltar a nota obtida, 

especificando o total de acertos e comparando com Gabriela. Gabriela para não ficar em 

desvantagem, me mostrava o seu caderno de caligrafia e pedia para eu comparar com o 

de Gabriel. Ressaltando os elogios recebidos das professoras por ter uma letra mais 

legível. Cada uma a seu modo, procurava chamar a minha atenção, sendo a palavra mais 

usada “professor”.  

 

Nos primeiros dias me sentia incomodado com as discussões entre as crianças, 

bem como com a falta de uma postura mais incisiva por parte dos pais, intervindo nestas 

circunstâncias. Com o passar dos dias, fui percebendo o quanto as crianças gozam de 

certa liberdade em diversas situações cotidianas relacionadas às brincadeiras, os horários 

de alimentação, a escolha do tipo de alimentos a serem ingeridos, a participação, indireta 

da conversa entre os calons adultos, na resolução das atividades escolares em seu 

tempo, sem ter um horário pré-estabelecido para dormir e acordar. Isso não quer dizer 
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que os pais não tivessem nenhuma preocupação com elas e não lhe impusessem limites. 

Os pais protegem, ajudam de todas as maneiras, mesmo havendo conflitos e discussões 

aberta.  

Apesar da atenção dada aos filhos, é perceptível como nos espaços calons as 

crianças têm uma vida mais solta, como se os pais dissessem como isso para elas 

aprenderem a dinâmica da vida em família, relacionando-se com o todo, família, e 

construindo ao mesmo tempo sua individualidade.  

 

A individualidade de cada criança se observa também nos momentos de 

comensalidade, ocasiões na quais os bens eram acionados como “a parte visível da 

cultura”. Enquanto as ensinava, Vangerlândia e/ou Seu Itamar me ofereciam algo para 

comer antes do horário do almoço, principalmente suco com biscoito. Seus filhos, Ytalo e 

Gabriela, também comiam. Apesar dos filhos de Biamara estarem à mesa, não se 

oferecia comida a eles. Pelo contrário, Ytalo e Gabriela faziam questão de mostrar para 

os dois estarem comendo determinado tipo de alimento enquanto estes não tinham. 

Quando isso acontecia Gabriel e/ou Ana Lídia iam a sua casa e voltavam comendo algo. 

Se Ytalo ou Gabriela pediam um pouco ou um pedaço, a resposta era sempre negativa. 

Alegando-se não dividirem nada com eles quando estão comendo. Também se 

comentava a respeito do tipo de alimentado consumido na noite anterior com o objetivo de 

mostrar que consumiram determinados tipos de alimentos e eles não, como se 

estivessem em uma verdadeira disputa. Essas situações envolvendo a comensalidade 

entre as crianças são utilizadas para mostrar, em certa medida, quem podia ou não 

consumir determinados tipos de alimentos. Mas, mais do que definir o tipo de alimento, o 

que se vê é uma competição permanente, em que até mesmo a comida serve de assunto.  

 

É dessa maneira que desde idade tenra as crianças vão sendo inseridas em duas 

dinâmicas contrárias, mas não excludentes que organizam o modo calon de viver, isto é, 

a coletivização representada pela união e ajuda e a individualização caracterizada em 

termos de diferenciação e competividade internas. Posteriormente, ao longo da vida, as 

crianças irão aprender a mediar esse modo de vida em diferentes situações tornando-se 

parte desse “todo” denominado de família pelos calons.  

3. CAPÍTULO 2 – A HISTÓRIA DE VIDA DE BIA ENTRE OS CIGANOS DE SOBRAL 
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Entre os ciganos de Sobral, o estabelecimento de uniões matrimonias marca a 

entrada de não ciganos (as) em dos núcleos familiares. Essa prática, mais recorrente 

entre os homens, ocorre desde o período da “vida de cigano”, ou seja, momento da vida 

definido em termos das andanças que faziam de um lugar a outro em intervalos de 

tempos “determinados” por diversas variantes tais como: autorização de jurons para se 

arrancharem em suas terras, conflitos com a população local, relações amigáveis com as 

“autoridades” dos lugares por onde passavam, condições favoráveis para negociar, 

principalmente burros.  

 

Goldfarb (2004), Silva (2010), Ferrari (2010), Souza (2011) e Fotta (2012) em 

seus respectivos contexto de pesquisa, também constataram a realização de diversas 

uniões entre não ciganos e calons. Sendo que apenas Ferrari (2010) procurou dar uma 

explicação para esse fenômeno social. Para a autora, em vez dessa prática se constituir 

como exceção, é parte integrante do sistema estrutural das relações calons. O não cigano 

é, assim, que conhece o funcionamento da vida calon e ao mesmo tempo oferece-lhe 

resistência.  

 

Os não ciganos integrantes da família, não são definidos como parentes pelos 

ciganos quando se pensam em termos de compartilhamento de um sangue comum. Isso 

é observável quando alguém pergunta de quem se tratam; a resposta será 

inevitavelmente que são jurons ou jurins; mas por viverem entre eles compartilhando 

práticas e modos de pensar estruturantes de relações sociais, principalmente as que 

reforçam o modo de viver em família, essa forma de diferenciação e diluída nas relações 

cotidianas: “É juron, mas hoje, vive como cigano”. Entretanto, como os não ciganos se 

inserem e afetam a rede de relacionalidade calon? Qual o lugar deles no contexto das 

relações familiares? Para responder a tais indagações pretendo apresentar neste capítulo 

nuances da trajetória de vida de Bia com quem Seu Itamar passou quinze anos casado e 

teve dois filhos.  

 

Ao tomar a narrativa de Bia não pretendo tratá-la como uma totalização da vida 

marcada por uma sucessão de acontecimentos, pois como já afirmara Bourdieu (1998) 
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isso seria uma “ilusão biográfica” no sentido de que o relato biográfico ancora-se no 

pressuposto “de que a vida constitui um todo, um conjunto coerente e orientado, que pode 

e deve ser apreendido como expressão unitária de uma ‘intenção’ subjetiva e objetiva, de 

um projeto”. Ou seja, o autor está chamando atenção para o fato de que o enredo de uma 

vida não assume uma perspectiva linear com direção ao um fim. As narrativas biográficas 

precisam ser compreendidas como um percurso em rede, no caso de Bia, dentro do 

universo da cultura cigana.   

 

Ao nos voltarmos para esses aspectos percebe-se como a trajetória de Bia entre 

os ciganos foi permeada de tensões, aproximações e distanciamentos no processo de 

adaptação as posturas esperadas para um jurin entre os calons. Ao mesmo tempo, ao 

retomar sua trajetória, pretendo mostrar como ela percebe mudanças nos dias de hoje 

como os calons se relacionam com os não ciganos, principalmente do ponto de vista das 

uniões e/ou casamentos, possibilitando-se perceber a cultura como um processo 

dinâmico que cumpre a função de dar sentido a vida dos sujeitos em sociedade (Sahlins, 

1997).  

 

Ao lidarmos como a reconstituição de trajetórias de vidas não se pode esquecer 

que os sujeitos fazem um enquadramento da memória (Pollak, 1992), ou seja, alguns 

acontecimentos são escolhidos para serem lembrados e outros não. Sendo assim, as 

memórias de Bia não serão tomadas com uma verdade em si, mas como construções 

feitas no presente para a leitura de um passado, recompondo em certa medida, sua 

identidade social enquanto pessoa em oposição à noção de pessoa cigana.  

 

Inicialmente, a minha proposta era retratar também a história de Márcio, 

estabelecendo um contraponto para pensar essa forma de “fazer-se” cigano do ponto de 

vista masculino. Fiz algumas tentativas, principalmente elaborando roteiros de conversa 

norteadores, mas ele sempre se esquivou em me dar alguma resposta. Considerando 

essas limitações, partirei do olhar de Bia e de suas recordações para apresentar sua 

trajetória de vida entre na família calon, evidenciando, assim, como ela pensa a 

construção do universo da cultura cigana em oposição ao dos não ciganos e como o seu 

lugar enquanto mulher foi se constituído entre a família. 
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A escolha por narrar a história de Bia não se deu de forma aleatória ou 

simplesmente porque ela concedeu duas entrevistas gravadas em momentos diferentes, 

uma em março de 2013 e outra em abril de 2014. É preciso ressaltar que apesar de Bia, 

atualmente, viver distante espacialmente dos calons continua incluída na “rede de 

relacionalidade calon”, mostrando-se sempre disposta a ajudá-los em momentos de 

necessidades, sendo alguém em quem podem confiar. Foi essa condição de Bia que 

possibilitou a minha aproximação com os calons, como mostrei no início desta tese, a 

qual ela definiu em nossa primeira conversa gravada como uma “troca de favores”. 

 

BIA: É assim, eu acho que você nunca deixa uma família pra trás. Virando 
as costas e dizendo que qualquer coisa resolva eles lá. Você sabe que 
família nunca é cem por cento. Mas você. Eu pelo menos nunca consegui 
virar as costas. Por toda história. Por tudo que aconteceu. Eu sempre 
mantive os laços. Não por causa do meu ex-marido. Mas pela família em 
si. Porque o Ramim sempre foi uma pessoa muito boa pra mim. Sempre 
me considerou muito. A Socorro a gente de vez em quando a gente se 
arranhava, mas é uma pessoa muito boa. E hoje em dia não tem mais. 
Mas tinha muita gente boa ali. E pessoas que... Essa geração nova, 
Marcelo, Rômulo; esses meninos que a gente viu nascer ali. Hoje, a gente 
já vê tudo homem. Já com suas famílias. São laços. Coisas que você não 
consegue deixar pra trás.  
Além de tudo isso, tem o laço mais forte que são meus filhos. Meus filhos 
são tudo pra mim. Não tem bala de revólver que empate eu ir de ver meus 
filhos. Nunca empatou e nem vai empatar. No dia que eu cismo de ir, 
amanheço o dia lá. Mas assim, a troca de favores é que mesmo eu longe 
deles, em todos os momentos. Na hora que precisarem de mim. Nos 
momentos difíceis como já aconteceu eu estou sempre ali do lado. Eu não 
posso relatar porque são coisas pessoais. Mas eu nunca virei as costas 
pra eles. E se eu tiver que servir eles com o corpo do meu sangue. (Risos) 
Mas com tudo que eu passei. Tudo que ele me fez. Na hora que ele 
precisou de mim eu estou lá.  
PESQUISADOR: E você acha que a permanência desses laços foi o que 
permitiu você me inserir entre eles? 
BIA: Com certeza. Porque se eu não tivesse mais nenhum convívio com 
eles. Se eu tivesse fechado as portas pra eles quando eles precisassem de 
mim. E assim, por exemplo, se eu tivesse delatado o que ele fez pra mim 
pra justiça. Eu tinha fechado todas as portas em relação a ciganos. Então, 
como eu nunca fiz isso, você viu que eu consegui lhe inserir lá. E você está 
sendo bem acolhido e bem tratado. É uma troca de favor e são portas que 
você não fecha porque uma hora você precisa passar por elas (Bia, 
conversa gravada, mar./2013).  

 

Bia evoca a permanência dos laços familiares constituídos no passado por meio 

da afinidade enquanto viveu entre os ciganos, a ligação sanguínea com seus filhos como 
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sendo o elo mais forte, a não denuncia de atitudes de seu ex-marido que seriam punidas 

pela Justiça legal. Mas o ponto central na fala de Bia é como nessa “troca de favores” 

laços sociais são reforçados entre Bia e os calons, mantendo um vínculo e, por 

conseguinte inserida em uma rede de relação para além do lugar onde os calons moram. 

Dito de outra maneira, os favores trocados entre Bia e os ciganos se configuram como 

uma espécie de dádiva (Mauss, 1974), pois criam e reforçam relações sociais entre os 

indivíduos em determinados contextos, bem como demonstra como a rede social dos 

ciganos não se restringe apenas a localidade e aos laços de parentesco.  

 

3.1 “Um juron pode ser tornar cigano”? 

 

Michel Stewart (1989) foi o primeiro antropólogo a pensar a noção de torna-se 

cigano, ao identificar entre os Rom na Hungria um modo de vida orientado para o 

presente sem perspectiva de continuidade em relação ao passado, distanciando-se da 

conceituação de grupo étnico elaborada por Barth (1998); e, adotada nos estudos sobre 

ciganos no Brasil; Goldfarb (2004), Silva (2010) e Souza (2011).  

 

No Brasil, as primeiras etnografias influenciadas pela perspectiva teórica de 

Stewart foram às de Ferrari (2010) e Fotta (2012), com o propósito de descrever como 

são construídos modos de vida calons na própria sociedade dos não ciganos, 

privilegiando categorias nativas. De modo mais detido Ferrari (2010) preocupou-se em 

mostrar em sua etnografia entre os calons em São Paulo como esses indivíduos a ideia 

de pessoa calon é pensada pela “noção de vergonha”. 

 

[...] a noção de vergonha é uma linguagem, por meio da qual os Calon 
produzem diferença. Modos de cozinhar, de comer, de sentar, de vestir, de 
arrumar a barraca, de visitar, de receber, de conversar respeitando 
diferenças de gênero, idade e de unidade política devem exibir vergonha, 
produzindo “calonidade”: um “jeito cigano” (Ferrari, 2010, p. 118).  

 

A linguagem enquanto um elemento comunicativo fornece a estrutura na qual se 

funda o mundo calon. O jeito cigano ou calonidade expresso por esse universo envolto de 

vergonha, isto é, um conjunto de condutas e práticas esperadas pelos calons, cria um 

contraste com o mundo dos não ciganos por meio de distinções, sem necessariamente 
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pressupor um conjunto de traços fixos, isto é, de ordem cultural, possíveis de ser 

encontrados em outros contextos sociais. Ao fazer essa afirmação, a autora distancia-se 

da noção de “identidade calon” e invoca o aspecto processual da calonidade, ou seja, do 

fazer-se cigano como sendo contínuo.  

 

Como um processo inacabado, a calonidade precisa ser reafirmada 

cotidianamente por meio de práticas e/ou modos de pensar. Para Ferrari (2010) não 

existe um “cigano” a priori, mas apenas constituído dentro de um universo cultural. 

Tornar-se um cigano é um processo demorado que demanda o tempo de uma vida inteira; 

“Um gadje não se define por uma “essência”, mas é, antes, um sujeito em relação, 

passível de transformação. Um gadje que empreende o processo de “virar” calon está 

sempre “em processo”, um movimento constante que jamais se efetiva totalmente”. 

 

Entre os ciganos em Sobral, a “calonidade” se expressa pela reafirmação do 

modo de viver em família, como apresentei no primeiro capítulo. Ao interiorizarem a 

maneira de um ciganos viver, os não ciganos são vistos como integrantes de uma rede de 

relações familiares. Esse aspecto é fecundo para pensar o caso de Bia, no sentido de que 

a partir do momento em que ela passou a viver com Itamar “no meio dos ciganos” na 

condição de sua esposa, esperava-se dela outras posturas e comportamentos 

condizentes com as observadas entre as calins diante da família.  

 

Em uma conversa realizada no mês de julho de 2013 nos fundos da casa de 

Biamara na qual estavam presentes D. Nazaré e Bia que ao estimular um diálogo por 

meio de roteiros de conversa, obtive uma resposta de D. Nazaré que aponta para esse 

aspecto do “fazer-se” e que será abordado na discussão ao longo deste capítulo.   

 

PESQUISADOR: Um juron pode ser tornar cigano? 
D. NAZARÉ: Pode. Veja o caso de Márcio e Dadinha que não são ciganos, 
mas são considerados por viver como cigano.  
Eu sou cigana pura. De sangue puro. Filha de pai e mãe ciganos. Meu 
bisavô era o Egito. Egipciano. Seus filhos são ciganos puros. Os filhos que 
nascem de um cigano uma moradeira são ciganos. É interessante um 
cigano, calon, casar com uma calon, pois já conhece o movimento da vida 
de cigano. Quando casa com um morador ou uma moradeira a gente 
precisa ensinar tudo. Uns querem como a comadre Beatriz, a 
Vangerlândia. Outros não.  
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Exemplo, (D. Nazaré com o dedo indicador apontou para a filha mais nova 
de Seu Itamar, Gabriela, que tinha se juntado a nós durante a conversa); 
essa menina casa com o David. São calons. Conhece como cigano vive. 
Não precisa ensinar nada. Se for morador. Tem de ensinar tudo 
(Anotações em campo, jul./2013).  
 

Ao citar o exemplo de Dadinha e Márcio, D. Nazaré deixa claro a condição de não 

ciganos deles definida em termos de origem ou descendência. Associando-a ainda a 

noção de pureza. Ao tomar como referência essa relação, indubitavelmente ouviremos um 

calon afirmar de forma direta ou indireta quando conversam entre si ou na presença de 

um desconhecido que Márcio é um juron e Dadinha uma jurin, apesar de serem casados 

com ciganos (a) e fazerem parte da família. Essa afirmação e os elementos elencados 

para lhe dar fundamentação, contudo, não são tomados como determinantes para eles 

serem considerados como ciganos ou não. A capacidade de Márcio e Dadinha viverem 

como cigano, os faz ciganos. 

 

Se por um lado, é possível “viver como cigano”, idealmente, as uniões e ou 

casamentos entre ciganos são mais valorizados. A explicação para essa idealização parte 

do pressuposto de que sendo ciganos, compartilham modos de vida semelhante. O 

mesmo não pode ser observado quando acontece de um cigano (a) se casa com um não 

cigano (a). Nesses casos, é preciso ensinar ao não cigano (a) “o movimento da vida de 

cigano”, ou seja, o modo cigano de viver. Mas nem todos estão dispostos a aprender essa 

maneira de viver.  

 

Bia e Vangerlândia seriam exceções, aos olhos de D. Nazaré. Ao contrário da 

mulher de Seu Paulo e Marcelo. Ouvi entre as ciganas comentários de que elas são 

estranhas. Não “gostam de estar no meio de ciganos”, ou seja, mantém um 

distanciamento e não compartilham de momentos de conversas e assuntos cotidianos 

que mesmo quando dizem respeito a um indivíduo e/ou as famílias nucleares, são 

pensados como sendo um assunto da família. Para os ciganos, essas atitudes estão 

diretamente à ligada ao um modo de ser juron ou jurin, ou seja, um indivíduo que vive 

sozinho e é desunido. As ciganas também comentam o fato de nunca terem ido à casa de 

Marcelo, mesmo morando próximos.  
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Como destacou D. Nazaré ao se referir a Márcio e Dadinha, um não cigano é 

constituído por meio de uma relação diante de um processo de aprendizagem ao longo de 

toda vida. Se por ventura, eles agirem de maneira destoante do modelo de vida 

vivenciado pelos ciganos, passarão a ser definidos como jurons/jurins, tornando-se alvos 

de comentários. Como por exemplo, a mulher de Bruno, Gleice. Gleice é vista pelas 

ciganas como não estando disposta a cuidar da casa, filhos e de não dar a atenção 

devida ao marido, principalmente cuidando de sua alimentação. As atitudes de Gleice 

tornam-se motivos para comentários que tem como propósito reafirmar o modo cigano de 

viver. Ou seja, quanto mais próximo desse modo de vida, menos resistência eles 

enfrentarão entre os ciganos, como iremos perceber ao apresentar a trajetória de vida de 

Bia entre os ciganos.  

 

3.2 A história de Bia 

 

Bia é uma não cigana de 51 anos de idade, oriunda do estado do Piauí. Ela mora 

atualmente no bairro Sítio Siqueira na cidade de Fortaleza em sua casa própria e vive em 

união estável com Chiquinho. Formada em magistério do 1º grau, trabalha em uma escola 

particular especializada nas modalidades de Educação Infantil e Fundamental I, 

pertencente a parentes de sua família, atuando como professora; e está concluindo a 

graduação no curso de pedagogia em uma faculdade particular.  
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Foto 1. Bia
41

 

 

 Aos 18 anos de idade, Bia já tinha sido casada e deixara o seu primeiro marido 

com quem teve um filho. Acostumada com sua independência, não se interessava em 

voltar para casa de seus pais e viver sob suas ordens. Por isso, passou a morar sozinha 

em uma pensão na cidade de Teresina, no Piauí, e para se manter financeiramente, 

começou a trabalhar em um salão de beleza.  

 

Em um de seus retornos à pensão no período da noite, Bia conheceu Seu Itamar. 

Os dois trocaram olhares e ele a convidou para sentar a mesa. Aceito o convite, os dois 

beberam e fumaram durante a noite inteira. Pela manhã, ele perguntou se ela não tinha 

interesse em ir embora com ele. Ela recusou imediatamente sob o argumento de não 

saber de quem ele se tratava. No dia seguinte, Bia iria se deparou com uma situação 

diante da qual se arrependeu de não ter recusado o convite de Seu Itamar, pois seu maior 

desejo naquele momento era da cidade.  Segundo Bia, “parece coisa de destino”, mas 

Seu Itamar voltou para buscá-la.  

 

Ela estava sentada na calçada da pensão pensando no que iria fazer de sua vida 

a partir daquele momento em diante. Quando de repente ao levantar os olhos deparou-se 

com ele em sua frente. Diante de um novo convite, não pensou duas vezes e aceitou 

prontamente. Ela pediu apenas um pouco de tempo para arrumar seus pertences, 

partindo logo em seguida sem dar nenhuma satisfação para aonde iria a sua família.  

 

De Teresina, eles seguiram para Parnaíba no estado do Piauí onde Seu Itamar 

morava próximo de sua família composta de pais e irmãos. Até chegar lá, Bia ainda não 

tinha tomado conhecimento do fato de Seu Itamar ser um cigano. Nem tampouco, sabia 

ao certo o significado de “ser cigano”; apesar de ter ouvido ao longo de sua vida menção 

a indivíduos identificados por esse nome. Mas nos primeiros dias vivendo entre os 

ciganos, Bia deparou-se com um “modo de vida diferente” quando comparado com ao que 

tinha experimentado durante sua vida até aquele momento. Nos termos de Wagner 

(2012), a percepção de Bia em relação ao modo cigano de viver promoveu um “choque 
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 A foto foi cedida por Bia de seu arquivo pessoal.  
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cultural”. Sem hesitar, perguntou a Seu Itamar o que significava “ser cigano”. Seu Itamar 

lhe explicou com poucas palavras que cigano era um indivíduo que não tinha parada.  

 

Em um primeiro momento, essa resposta foi suficiente, servindo para explicar o 

fato de Seu Itamar se reconhecer como cigano e justificar os deslocamentos de um lugar 

a outro com certa frequência. Com o passar dos dias e a vivência cotidiana entre os 

calons, Bia começou a perceber que “ser cigano” ia muito além do fato de viver andando 

de um lugar para outro, “sem parada” como lhe respondeu Seu Itamar. 

 

Eu não sabia nem o que era cigano na minha vida. Aí eu fui descobrindo 
aos poucos. O modo de viver era muito estranho pra mim a maneira como 
eles encaravam a vida. Até as músicas pra mim eram estranhas que eles 
gostavam muito de sertanejo e era um coisa que eu nunca tinha escutado. 
Eu ouvia brega. Ouvia música romântica. Roberto Carlos, por exemplo, 
que era o da época mais... Música sertaneja, eu mesmo vim ouvir no meio 
de cigano. Então eu fui assim, eu achava aquilo diferente e aí eu fui 
percebendo.  O pessoal chamava cigano e não sabia o que era. Depois foi 
que eu fui entender pela maneira de como eles viviam. Eles não paravam. 
Eles não tinham pouso. Era pessoas que só se preocupa com o dia de 
hoje. A maneira como eles vivam pra mim intrigava porque eu não via 
ninguém sair para trabalhar. Não via ninguém ter um serviço fixo. E todo 
mundo tinha dinheiro. Todo mundo tinha carro e aquela coisa toda (Bia, 
conversa gravada, fev./2014). 

 

Tudo, aos olhos de Bia, era “estranho”. Músicas que não costumava escutar, 

viagens constantes, cada dia vivido sem preocupação clara com o futuro. E novamente, 

tudo ainda parecia mais estranho, nesse ponto sem esconder o fascínio, ao perceber que 

mesmo sem emprego fixo o dinheiro não faltava, não deixavam de comprar bens. Bia, 

entre fascínio e estranhamento, a cada dia, percebia naquela vida um aprendizado e uma 

distinção sobre um modo de ser, muito mais complexo do que qualquer coisa que vira 

antes e que lhe fora ensinada, nos seus poucos 18 anos de vida. 

  

Soma-se a isso, a maneira de como resolviam os problemas cotidianos por meio 

das “emoções42”, levados por um discurso do “coitadinho”, isto é, aquele que precisa de 

apoio/ajuda, mesmo quando reconheciam como sendo errada a postura de um membro 

                                                           
42

 Ferrari (2010) ao distanciar da perspectiva biologizante, mostrou como entre os calons as emoções 
assumem uma dimensão sociocultural e se expressam por meio de performances no processo de produção 
da pessoa e da vida social com um todo, como no caso da linguagem oral.  
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da família em algumas situações. Ela pelo contrário, era racional e, por isso, era 

imediatamente definida como jurin, “por não ter coração, “não gostar de ninguém”. Ao 

acionar a sua racionalidade e contrapô-la a emotividade calon, Bia está se 

fundamentando nos princípios que organizam a vida em sociedade, reprovando condutas 

como dirigir embriagado, brigar com não ciganos entre outras. Em outras palavras, as 

práticas e os modos de pensar dos ciganos eram construídos em oposição aos seus 

(Ferrari, 2010), promovendo diante desse contato um “choque cultural”.   

 

Tendo em vista essas diferenças, no início, a família de Seu Itamar mantinha um 

distanciamento dela e não faziam nenhum esforço para integrá-la nas situações 

cotidianas. Isso ficava perceptível para Bia quando eram feitas comparações entre 

ciganos e não ciganos baseadas em princípios de diferenciação, sem considerarem se o 

modo como falavam dos não ciganos seria interpretado por ela como uma ofensa: “Eles 

faziam sempre questão de distanciar quem era cigano e quem não era. Tinha o negócio 

de comparar: cigano é assim, jurin é assim. Falar de juron como se não tivesse na frente 

da gente falando”. Ou seja, não se perdia uma oportunidade para deixar clara essa 

distinção.  

 

O ato de comparar, aqui, pode ser pensando como um exercício de classificação 

no qual os ciganos selecionam como base em seu “repertório” cultural, elementos para 

incluir os semelhantes e excluir os outros. Vivendo entre os ciganos, a situação se 

invertia; Bia era quem era tratada de forma preconceituosa por ser diferente. Por isso Bia 

afirmou diversas vezes em nossas conversas que nunca se considerou uma cigana 

mesmo sendo um membro da família, e, sim, alguém incluída na família.  

 

O distanciamento ao qual se refere Bia, não ganhava forma apenas por meio de 

comparações verbais. No dia a dia, a convivência em família era restrita. A exemplo, sua 

casa era menos visitada por sua sogra, D. Adelina, do que as das calins. Na maioria das 

vezes, ela ia lá quando Seu Itamar chegava de viagem ou em dias de festa. Ademais 

cada um vivia em sua casa, mantendo relações “sociáveis”, ou seja, contatos amigáveis.  

 

Ela (D. Adelina) ia mais na casa da Nazaré porque era cigana. Ela saía da 
casa dela pra ir na casa da Neci que era filha dela, cigana. Ela vinha pro 
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Sumaré. A gente morava no Sumaré, mas não vinha para nossa casa. 
Passava lá, mas ia lá pra casa dos outros ciganos. Eu acho que era mais 
pelas histórias, pelas conversas. Porque queira ou não, mesmo a gente 
vivendo no meio, convivendo, querendo ser, existe uma diferença. No falar, 
no modo de tudo. De receber. Sei lá. De tratar existe a diferença. Então 
era isso. Ela frequentava mais a Nazaré do que as outras. Muito mais. 
(Bia, conversa gravada, fev.2014) 

 

No trecho acima, Bia chama atenção para o fato de D. Adelina não ir a sua casa 

estava relacionado com a falta de assuntos comuns para serem conversados. 

Diferentemente das outras cigana que viveram experiências semelhantes às de D. 

Adelina.  Mas basta nos atermos a outros elementos que percebemos que no final de 

contas, Bia percebia um abismo entre a forma de ser dela, jurin, e D. Adelina, calin, tendo 

como referência práticas constituidoras da maneira calon de viver. Dito de outra maneira, 

mesmo convivendo no mesmo espaço, o modo de falar, o tom de voz, receber as pessoas 

em sua casa, conversar, não produziam uma aparência condizente com o “jeito cigano” 

ou calonidade (Ferrari, 2010).  

 

Após o nascimento de seus filhos, Biamara e Bruno, a situação permaneceu da 

mesma forma. Era visível como D. Adelina tratava de forma diferenciada os seus filhos 

pelo fato de serem oriundos da relação entre uma não cigana com um cigano. Para Bia, 

os demais netos fruto da união entre um calon e uma calin eram os “preferidos”.  

 

A condição de jurin de Bia adicionada ao fato de já ter sido casada, era ainda um 

elemento gerador de conflitos abertos, com seu sogro, Rotiro. Ele não aceitava o fato de 

seu filho Itamar ter casado com uma mulher não cigana e, sobretudo, dela não ser virgem. 

Seu Rotiro não perdia uma oportunidade para chamá-la pejorativamente de rapariga e 

dizia que no dia em que cruzava com um juron ou uma jurin estava “azalado”, isto é, não 

teria sorte naquele dia. Diante dessa postura de seu sogro, Bia nem sempre ficava 

calada, chegando a discutir abertamente com ele.  

 

Para contextualizar essas reflexões de Bia, faz-se necessário inseri-la na forma 

de com os ciganos se pensavam na época momento em que Bia começou a viver entre 

eles. Nesse período, havia uma valorização moral da virgindade feminina. Quando as 

meninas completavam sete anos de idade, o pai tratava de arranjar o seu futuro marido. 
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Com aproximadamente 12 anos era realizado o casamento, tanto no civil como no 

religioso. Em alguns casos, chegava-se a fazer alterações no registro de nascimento para 

que fosse autorizado o casamento.  

 

Ao indagar Bia acerca dessa prática, ela me ofereceu duas explicações. A 

primeira que essa era uma “tradição cigana”. Não podemos desprezar, todavia, o fato de 

que as tradições são criadas em determinados contextos com o propósito de garantir a 

estabilidade da vida em sociedade diante das mudanças pelas quais passam (Hobsbawn, 

2012). Ou seja, as tradições reforçam as condutas dos sujeitos. Entre os ciganos, a 

tradição servia para justificar os casamentos das calins com pouca idade e evitar assim, 

que elas se tornassem “raparigas”, ou seja, se envolvem em relacionamentos amorosos 

antes do casamento e, por conseguinte se tornassem motivos para comentários, 

envergonhando a todos.  

 

A outra explicação dada por Bia foi à de que os casamentos realizados entre 

membros de uma mesma família ou de famílias diferentes tinham como finalidade criar 

alianças, congregando o maior número de pessoas, do sexo masculino, diante das 

possíveis eventualidades que surgissem ao longo da vida, uma vez que a vida de um 

calon é marcada por instabilidades, entre eles os atos de violência fosse com não 

ciganos, mas principalmente com outras famílias de ciganos.  

 

Os casamentos eram marcados por um ritual no qual um tecido sujo de sangue 

da noiva atestava sua pureza e mostrava diante da família a honra do pai. O ápice desse 

ritual era uma festa na qual participava os parentes do noivo e da nova. O pai da noiva 

por sentir-se honrado festejava durante “três dias e três noites seguidas”.  

 

Ferrari (2010) percebeu com base na observação de casamentos calons no 

estado de São Paulo que a “prova” da virgindade expressa por meio de um tecido 

manchado de sangue “se insere no universo cosmológico da vergonha como um valor a 

ser mostrado para todos”; isto é, é uma performance da calonidade.  
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O casamento da filha de Bia, Biamara, é um desses exemplos.  Aos 12 aos de 

idade, Biamara casou com seu um primo, Adalmir, que tinha na época uns 25 anos. O 

casamento foi arranjado por seu pai, Itamar. Bia me disse que pediu muitas vezes para 

Seu Itamar não realizar o casamento, sob o argumento de Biamara ser apenas uma 

“menina”.   

 

Apesar dos pedidos de Bia, Seu Itamar não lhe deu atenção. Após o casamento, 

Biamara ficou casada apenas um mês com Adalmir. Ao comunicar a sua decisão de 

separar-se, seu pai não aceitou a postura de sua filha e Biamara passou a morar com sua 

mãe na cidade de Fortaleza. Foi necessário um bom tempo para que Seu Itamar voltasse 

a ter contato com a filha. Hoje, Biamara mora em uma casa ao lado de seu pai e seu 

primeiro marido, Adalmir, também mora próximo. 

 

Além da valorização moral da virgindade o sogro de Bia, Rotiro, considerava que 

a união de um cigano com uma não cigana levaria a mistura de “raças” repercutindo 

diretamente na perda de costumes que expressavam a diferenciação entre ambas as 

partes.  

 

Diante dessa percepção, Bia tratou de se aproximar do modo calon de viver, 

procurando adaptar-se. Por meio da observação dos comportamentos e práticas calons, 

ela começou a assimilar novos hábitos, pois ninguém parou para lhe explicar como uma 

mulher não cigana deveria agir entre eles. Segundo Bia, a um cigano, nada se ensina 

diretamente, tudo se aprende em um processo intrínseco que se dada pela vivência com 

o outro43, principalmente entre os homens.  

 

 Inicialmente, ela procurou aprender o chibi, pois sendo uma de fora não 

conseguia compreender em muitas situações diárias o quê os calons conversavam entre 

si. Muito atenta, logo percebeu que o uso do chibi era sempre acompanhado de gestos ou 

da indicação ao que se referiam, fosse um objeto, pessoa, animal.   

 

                                                           
43

 Em sua etnografia, Ferrari (2010) analisou dois estudos de casos de não ciganos que passaram pelo 
processo de torna-se cigano. Em um deles, a sogra foi responsável por inserir a nora no universo da 
performance calon.  
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Os seus esforços, todavia, pareciam não ter nenhum efeito prático. As formas de 

preconceitos relacionadas à sua condição de não cigana permaneciam, pois naquele 

tempo, me disse Bia: “Como eu estava dizendo eu cheguei à época que ainda não era 

comum ter jurin, morador, como eles chamam, no meio deles. Que eu sabia só tinha a 

Célia e Carmelita. Havia um preconceito muito grande. Muito grande mesmo. Mas assim, 

eu passei pelo preconceito que eu não conhecia nada. Não sabia nada dos costumes”. 

Bia se sentia uma estranha em meio aos calons, principalmente por não conhecer os seus 

“costumes”.  

 

Bia ainda relembrou que apenas duas jurins até o momento de sua chegada eram 

a exceção na família “dos ciganos”: Célia, primeira esposa de Seu Paulo, e Carmelita. 

Mesmo não havendo nenhuma proibição expressa, essa não era uma prática bem vista, 

principalmente aos olhos dos mais velhos. Como Bia não compartilhava do modo de vida 

cigano mesmo estando vivendo entre eles, era tratada como indiferença, sentindo-se 

como alguém que vive distante.  

 

O modo como eles viviam e claro que as pessoas lá iam ser mais próximas 
das pessoas que moravam lá. Era como era cigano, embora eu vivesse no 
dia a dia, no meio da sociedade. Mas para eles, juron era uma convivência 
a parte. Eram pessoas a parte. Juron para eles só servia para ganhar 
dinheiro. Para ser roubado. Para ser enganado porque cigano se acha 
muito esperto. Quer levar vantagem em tudo. E eles só levavam vantagem 
em cima de juron. Então, para eles juron só servia para isso. Para naquela 
época juron viver no meio de cigano tinha que ralar mesmo. Tinha que 
mostrar que tinha força de vontade porque nas primeiras se não tivesse 
muito caráter, caía fora. Eu pelo menos sofri muito. Negócio de 
preconceito. De você se sentir menosprezada pelo o que você é. 
Diminuído. Quando você chegava assim em uma festa cigana, por 
exemplo, você tinha que se adaptar aquela maneira deles. Você fosse 
convidada para um casamento, você tinha que se adaptar. Se vestir 
daquela maneira. Mas mesmo você estando vestida, quando ia lhe 
apresentar não dizia: é a mulher de fulano, é a jurin de fulano. Já fazia 
questão de dizer que você era uma jurin. Que não era uma cigana. Até 
porque era muito diferente. Você já era conhecida até pelo modo como 
você fala porque cigano já fala de uma maneira diferente. É o mais 
arrastado. É aquela coisa mais sei lá mais chorosa. Até na fala você já é 
conhecida que você não é jurin. Mas tem aquelas pessoas que vai pro 
meio e começa a perder sua identidade também. Quer se inserir e já 
começa a imitar a que fala daquele jeito. Eu acho assim que eu nunca 
arrastei muito. Nunca me prendi a querer falar, imitar eles não que eu não 
sou nem papagaio. Mas eu procurei aprender tudo o que eles tinham para 
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me ensinar. Tudo o que o cigano podia me ensinar eu aprendi (Bia, 
conversa gravada, fev./2014).  
 
 

A linguagem oral era um dos traços mais visíveis de sua condição de jurin diante 

de outros calons, pois mesmo conseguido falar em chibi não assimilou o ritmo prosódico. 

Como mostrou Ferrari (2010) à língua é um dos elementos constituidores da calonidade 

entre os calons de São Paulo, compondo-se em um universo marcado pela emotividade. 

Outros elementos, contudo, também podem ser elencados para mostrar essa 

diferenciação, segundo Bia, como nas situações em que estava vestida nas festas como 

as ciganas, mas quando alguém perguntava de quem ela se tratava a resposta era a 

seguinte: “e a jurin do fulano”. Ou seja, fazia-se questão de enfatizar a sua condição de 

não cigana. 

 

A maneira como os calons viam os não ciganos aumentavam esse 

distanciamento. Um não cigano era visto por um cigano como alguém de quem se pode 

tirar algum tipo de vantagem, demonstrando diante dos outros sua esperteza. Dessa 

forma, os não ciganos tinham um lugar estabelecido a priori dentro dessa concepção 

calon de vida quando se relacionavam com a sociedade  mais ampla. Ferrari (2010) 

observou, principalmente nas situações de negociações entre calons e não ciganos em 

São Paulo relações similares; “nas transações com os gadjes, a vantagem está além do 

valor absoluto das coisas; ela constitui uma diferença ligada ao fazer-se calon. A relação 

deve produzir essa diferença”. Ou seja, a ciganidade.  

 

As situações descritas por Bia, a levam a definir sua relação nos primeiros anos 

com marcadas por um distanciamento, de preconceito e diferenciação velados, motivadas 

por sua condição de não cigana e pelo não compartilhamento dos modos de vida dos 

calons. Para Bia, o período de adaptação foi muito difícil e caracterizado por muitas 

resistências de ambas as partes. Mas ela nunca “baixou a cabeça”, procurando aprender 

os que os calons podiam lhe ensinar.   

 

Sua posição começou a mudar entre os ciganos, quando ela começou a ser vista 

com alguém de quem eles poderiam obter algum conhecimento útil para vida deles, da 

mesma forma que se mostrou disposta a aprender a viver a maneira deles.  
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E eu sinto assim, que eu passei a fazer parte da família porque eu comecei 
a conquistar meu espaço. Primeiro deles foi quando eu comecei a mostrar 
pra eles que eu tinha coisas que eles não sabiam e que podia ensinar pra 
eles. Assim como eles podiam ensinar pra mim também. E uma das coisas 
era o meu conhecimento de leitura, letramento. E quando eu comecei a 
ensinar o Itamar a assinar o nome pra tirar documento. Quando eu 
comecei a aprender o meio de vida deles. Quando eu comecei a me 
interessar do que eles gostavam. E ter consciência de como era viver em 
meio de cigano. Que a mulher pra viver no meio de cigano ela tem que ser 
uma Amélia. Submissa. Coisa que eu nunca fui muito. Mas eu procurei 
pelo menos viver em paz, me adaptando com as situações deles. Tinha 
certas coisas que eu não aceitava não (Bia, conversa gravada, fev./2014).  

 

Mesmo não tendo concluído o Ensino Médio, Bia dominava a leitura e a escrita, 

conhecimentos pouco comuns entre os ciganos naquele período. Ela passou a ensinar 

Seu Itamar a escrever seu nome, possibilitando-lhe tirar documentos de identificação 

oficial, como RG e CPF. A partir desse momento, os calons começaram a ver Bia como 

alguém que podia ajudá-los a mediar contatos com um mundo não cigano ao seu redor 

marcado pelo letramento. Ela também passou a oferecer menos resistência e assimilou 

paulatinamente o modo cigano de viver, aprendendo a viver com uma cigana. Aceitando 

em certa medida, a posição de submissa relegada às mulheres ciganas e todas as 

“restrições” impostas: “As restrições eram tão grandes que mulher de cigano ela só tinha 

a obrigação de calar e calar de novo”. Diferentemente das outras mulheres, ela sempre 

“bateu de frente” com seu marido, questionando sua autoridade.  

 

Dentre todas as questões abordadas por Bia nas duas entrevistas gravadas e em 

outras conversas informais, essa condição de subordinada reservada às mulheres entre 

os ciganos teve o se lugar de destaque. Na sua perspectiva, ainda nos dias atuais com 

todas as mudanças pelas quais os ciganos passaram com a inserção nos modos de vida 

em sociedade, as relações entre homens e mulheres são estruturadas em um plano 

assimétrico. A exemplo, em alguns casos a mulher tem a obrigação de viver ao lado de 

seu marido, mesmo diante de uma traição. No passado, a mulher em hipótese alguma 

podia voltar a viver na casa de seus pais, afinal, seria vista como rapariga e 

envergonharia toda a família.  
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Se por um lado, as barreiras entre Bia e a família de Seu Itamar começavam a ser 

diluídas, por outro, novas limitações surgiam. Dentre elas, a não aprovação por parte de 

Seu Itamar de que ela estudasse ou tivesse algum emprego formal. Postura também 

assumida por outros homens. Bia procurou superar cada uma à sua maneira. Apesar de 

seu Itamar não aceitar, ela deu continuidade aos seus estudos depois que vieram morar 

em Sobral por volta de 1984. A sua insistência era motivo para constantes brigas entre ela 

e Seu Itamar. Nesse caso, Seu Itamar chegava a lhe bater como frequência quando 

chegava da escola. Mas ela resistiu e conclui o magistério. Segundo Bia, estudar era a 

maneira de minimizar essa condição de mulher relegada no contexto das relações calons.  

 

Em Crateús, conheci Lucineide, não cigana. A história dela se assemelha em 

alguns pontos a de Bia, principalmente nas restrições vivenciadas quando foi viver entre 

os ciganos da família de seu marido. Lucineide me narrou de modo informal que quando 

veio morar com seu marido em uma casa próximo da família dele, viu-se diante de um 

conjunto de limitações. Entre elas: seu marido não concordava com o fato dela trabalhar 

fora de casa em uma loja no centro da cidade e atender pessoas do sexo masculino, 

gerando discussões diárias; ela deixou de ter contatos frequentes como com seus pais e 

outros familiares, não tinha liberdade para ir onde queria sem dar explicação a seu marido 

e outros parentes por afinidade. Decorridos dezessete anos, ela separou-se quando 

descobriu que estava sendo traída.  

 

Quando a família de seu marido soube da traição, pediram para ele deixar o outro 

relacionamento. Mas diante de sua não concordância, a família decidiu que ele não 

poderia mais viver no lugar onde moram. Ele saiu de casa e foi morar com a outra mulher, 

passando a ter poucos contatos com seus parentes e se viu diante de algumas restrições, 

como por exemplo: não ficou com a posse de nenhum bem, móvel ou imóvel. Tudo ficou 

para a esposa reconhecida como legítima pela família e para os dois filhos, com a 

finalidade de garantir a estabilidade deles.  

 

 Mas as restrições impostas a Lucineide não parariam com a separação. A 

principal delas diz respeito ao fato de não poder se envolver amorosamente com outro 

homem até o fim de sua vida. Caso isso aconteça, não poderá permanecer entre a família 



86 
 

calon de seu ex-marido e perderá o direito de continuar vivendo na casa onde mora com 

seus filhos. Segundo Lucineide, é uma regra entre os ciganos, isto é, quando uma mulher 

separa-se do marido ou fica viúva, sua família não aceita que ela se envolva com outro 

homem, independentemente da idade44. O ato contrário se caracteriza como uma 

vergonha para família. Mas Lucineide não se conforma com essa regra e encontra 

estratégias de burlar essa regra de modo que a família não tome conhecimento.  

 

As limitações impostas a Bia e Lucineide se conectam em alguns pontos a 

etnografia de Ferrari (2010) quando mostra como o corpo feminino é pensado entre os 

calons como um espaço privilegiado de produção de vergonha em oposição do mundo 

dos gadjes, devendo expressar a “pureza”, sendo, portanto um “objeto de preocupação e 

controle”. A autora não desconsidera as aproximações entre os significados atribuídos 

pelos calons à categoria de vergonha com a dos brasileiros e suas variações em 

diferentes contextos, no universo calon a vergonha tem uma perspectiva totalizante que 

dar conta da estrutura da vida social e se constitui com a negação do mundo dos não 

ciganos. Em outras palavras, a vergonha é um conceito disciplinador que orienta as 

práticas no presente por meio das quais os calons também se criam como pessoas 

morais.  

 

Retomando ao caso de Bia, ela não teve como exercer nenhuma profissão formal. 

Contudo, não se conformava em passar o dia em casa como faziam as outras calins 

esperando os homens chegaram das viagens que realizavam para fazer negócio, 

aumentando ainda mais da dependência em relação a seus maridos. Como uma jurin 

sempre trabalhou durante toda a sua vida. Foi quando Bia decidiu “ganhar dinheiro” da 

mesma forma que os calons, tornando-se irmã Beatriz: “Quando eu vi que eu não podia 

trabalhar fora. Então eu fui aprender a fazer o que eles faziam. Pra eu viver lado a lado 

ali”. Ao agir desse modo, Bia começaria a traçar outros caminhos em meios aos calons.  

 

                                                           
44

  Creuza, uma calin viúva de 68 anos de idade, que também mora em Crateús ratificou essa regra 
apresentada por Lucineide. Ao tomar como exemplo sua história de vida, contou que sue marido morreu 
aos 44 anos de idade. Após sua morte ela não pode se envolver com outro homem. Caso contrário, ficaria 
desamparada pela família: “A mulher deve ficar sozinha e criar seus filhos, sendo amparada pela família. A 
mulher nessa condição de aceitar. Tem que se convencer. E ela tem que se conscientizar disso porque se 
não terá que viver longe da família”.  
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3.3 Virando Irmã Beatriz e a retomada da vida de jurin  

 

Desde cedo, Seu Itamar viveu “a sombras de seus irmãos”, como afirmou Bia, ou 

seja, havia uma relação de dependência quando ele viajava na companhia de seus 

irmãos, Paulo e Ramim, para fazer negócios na condição de um ajudante e recebia deles 

um pagamento irrisório. Com o nascimento dos filhos e a vinda para morarem em Sobral, 

o ganho de Seu Itamar tornou-se insuficiente para garantir o sustento dele e de sua 

família nuclear.  

  

Diante das dificuldades diárias, Bia começou a estimulá-lo a procurar seus 

próprios meios de sobrevivência, tornando-se independente em relação a seus irmãos, 

pois via nele a possibilidade de ganhar dinheiro da mesma forma que os outros homens 

calons. Mas foi necessária uma situação extrema para que ele tivesse essa tomada de 

consciência. Isso ocorreu em 1986 quando ele adoeceu e a família não fez nenhum 

esforço significativo para ajudá-lo.  

 

Bia precisou “se virar sozinha”, isto é, arranjar meios de garantir o sustento de sua 

família. Quando Seu Itamar se recuperou Bia insistiu para ele começar a viajar sozinho. 

Os dois começaram a traçar novos caminhos em um processo de cooperação mutua. 

Inicialmente, iam às feiras no centro da cidade de Sobral e cidades vizinhas realizando 

qualquer tipo de atividade que lhes possibilitasse conseguir dinheiro para as despesas 

mais básicas, principalmente alimentação. Mesmo conseguindo pouco dinheiro, 

compravam alimentos a serem consumidos no intervalo de uma semana.  

 

O passo seguinte foi passarem a utilização de emissoras de rádios como meio de 

divulgação do “trabalho” de atendimento, como seus irmãos já o faziam. Como Seu Itamar 

ainda não sabia ler e escrever Bia o acompanhava e se encarregava da leitura do 

horóscopo, gravar as vinhetas de propagandas que ficariam sendo exibidas nas rádios 

quando não estivesse nas cidades onde realizavam os atendimentos, lia as cartas no ar e 

as respondia. Nesse momento, Seu Itamar começou a construir o seu próprio espaço, 

mostrando diante dos calons a capacidade de “fazer a vida”, conseguindo, assim, sua 

independência e meios próprios de viver bem.  
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Aos poucos, Bia foi aprendendo a “ganhar dinheiro” da mesma forma que os 

ciganos; por meio da prática de atendimentos, fazendo uso essencialmente da retórica. 

Mesmo insegura, nos dias em que Seu Itamar bebia um pouco mais durante a noite e 

amanhecia o dia dormindo ou de ressaca, Bia se encarregava de ir à rádio e fazer o 

programa. Dessa maneira, começou a adquirir experiência, aprendendo a conversar com 

as pessoas e as persuadindo por meio de palavras dita de forma coerente. Ela e Seu 

Itamar passaram a viajar juntos para realização de atendimentos. Bia por ser mulher tinha 

mais facilidade em atrair os possíveis clientes. Nesse momento ela passaria a se 

autodenominar como Irmã Beatriz, realizando atendimento em Sobral e nas cidades 

vizinhas da Região Norte.  

 

Ao se tornar irmã Beatriz e a obter dinheiro como faziam os homens ciganos, Bia 

romperia com o ideal de vida relegada a maioria das mulheres calins, viver em casa e 

cuidar dos filhos. Com exceção de D. Nazaré que após passar a viver com Seu Ramim 

também começou a viajar junto com ele e também a realizar atendimentos até os dias 

atuais. A postura de Bia, passou a ser bem vista pelos demais membros da família, 

ganhando o respeito e consideração da família. Em muitas das conversas com D. Nazaré 

durante a pesquisa de campo, ela fazia questão de ressaltar o quanto Bia se dispôs a 

viver da mesma maneira que eles.  

Eu sempre escuto isso porque a Célia nunca se interessou de aprender. 
Ela sempre foi mais jurin. Sempre foi mais na dela. Carmelita também não. 
Mas eu não. Eu procurei viver como eles. Até aprender a ganhar como 
eles. A trabalhar como eles, eu aprendi. E até hoje se for preciso eu volto 
para fazer a mesma coisa porque foi um aprendizado que a gente não 
esquece (Bia, conversa gravada, fev./2014) 

 

Ao tecer comparações entre ela e outras jurins que viviam entre os ciganos, Célia 

e Carmelita, Bia percebe sua postura como diferenciada no sentido de que se dispôs a 

aprender a maneira de viver dos ciganos. Ao contrário das outras duas que não 

assimilaram os costumes e valores compartilhados pelos ciganos. Essa sua disposição 

aproximou-a da família e também lhe proporcionou adquirir um conhecimento que se 

constitui como uma bagagem para sua vida atualmente.  
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Com o passar dos anos e os dois filhos crescendo, Bia diminui as viagens 

gradativamente. Ela já se sentia muito cansada e decidiu parar por um tempo. Mas ela 

não gostava a ideia de depender financeiramente de Seu Itamar e decidiu comprar uma 

máquina de costura. Juntamente com uma amiga, começou a realizar pequenos serviços 

para os moradores da rua onde morava. Seu Itamar não gostou de sua atitude e mais 

uma vez colocou uma série de empecilhos, principalmente porque a atitude de Bia 

poderia ganharia proporções públicas diante da família colocando sua honra em questão, 

pois se espera que um homem calon garanta a sobrevivência de sua família. Mas contra a 

vontade de seu marido, ela deu continuidade.  

 

Seu Itamar passou a viajar sozinho e ficar períodos muito prolongados sem 

retornar a cidade de Sobral. A relação entre eles começou a ficar desgastada. Bia 

resolveu separar-se e voltar para próximo de sua família materna na cidade de Fortaleza. 

Como sabia que ele não aceitaria a separação resolveu sair de Sobral sem lhe comunicar. 

Dias após estar em Fortaleza, ao conversarem com ele por telefone Bia informou sua 

decisão.  

 

Seu Itamar não aceitou “perde-la”, tornando a separação muito difícil. De acordo 

com Bia, o que estava implícito nessa ação de Seu Itamar de recusa a sua decisão, tinha 

uma relação direta como ele seria visto pelos demais membros da família; demonstrando 

fraqueza e colocando em outra perspectiva comentários em torno de sua honra. Além 

disso, Seu Itamar quis ficar com a guarda dos filhos, chegando a ir a Justiça legal fazer 

uma denúncia de sequestro.  

 

 Bia, mais uma vez, se deparou com a resistência de Seu Itamar e os dois 

entraram em um acordo em relação à guarda dos filhos. No período de férias do ano 

letivo, julho e janeiro, por determinação da Justiça legal, Biamara e Bruno deveriam ficar 

com seu pai na cidade de Sobral. Nessas idas e vindas, seus filhos resolveram morar com 

o pai, tendo em vista que desde criança foram criados entre os calons “com seus 

costumes” e não precisavam conviver com o preconceito oriundo da família materna que 

tratavam seus filhos de modo distinto por serem filhos de um cigano.  
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Para Bia, ainda é preciso considerar que vivendo próximo do pai, os filhos 

levavam uma vida menos regrada do que a que tinha com ela em Fortaleza, 

principalmente porque não havia incentivos por parte do pai para que estudassem. Nem 

tampouco sua nova esposa, Vangerlândia. O período que estudaram foi sempre por sua 

iniciativa, afinal, os ciganos não valorizam a educação do mesmo modo que os não 

ciganos, como sendo a única maneira de garantia “no futuro”.  

 

Como já tinha concluído o magistério passou a trabalhar em uma escola de 

educação infantil pertencente a sua família e exerceu a profissão de professora durante 

três anos. Nesse período conheceu seu atual companheiro, Chiquinho, com quem vive 

em união estável. Cansada da profissão de professora e do pouco retorno financeiro, 

voltou a realizar atendimentos em cidades do interior do estado do Ceará como irmã 

Beatriz. Como não conseguiu conciliar as viagens com sua nova relação amorosa, optou 

por ficar em Fortaleza e voltar a exercer o magistério. 

 

3.4 Um olhar sobre o passado  

 

Decorridos quase dezessete anos do tempo em que Bia viveu entre os ciganos na 

condição de membro da família, ela olha para o passado com os olhos do presente e tece 

suas comparações. Muitas destas operam no sentido de mostrar como o modo cigano de 

viver é significativo para esses atores sociais e, marcado por uma lógica própria, mesmo 

não concordando com determinadas posturas. E, como foi viver entre eles, precisou se 

adequar aos “costumes” ciganos.  

 

A parte mais interessante assim pra mim de experiência no meio dos 
ciganos que eu vivi dois lados da moeda. Vivi a parte difícil de me adaptar 
no meio deles e vivi a parte boa quando eu já aprendi a conviver e eles 
aprenderam a respeitar a minha convivência. Mas que tive que me adaptar 
aos costumes deles. E não eles aos meus. E o legal disso tudo é que tudo 
que eu pude absolver de conhecimento de prática, de teoria, de costumes 
deles. Eu aprendi tudo. Desde a linguagem. De conviver com eles. De 
conhecer. De praticar o que eles faziam. E pra mim hoje eu digo pra você 
que o que eu sei o que eu sou vem da minha convivência com eles. 
Porque o colégio ensina uma prática muito grande, mas como os ciganos 
eu aprendi a viver o mundo. A experiência de mundo. Você saindo de um 
lugar pra outro, eu vivi viajando de um lugar pra outro. De cada dia. E cada 
dia você passando em um estado, em uma cidadezinha pequena. Você 
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conhecendo as pessoas. Outras culturas. Outros costumes. Isso não tem 
colégio no mundo que ensine. Você pode estudar história pro resto da sua 
vida que esse conhecimento ninguém adquire. E isso aí eu devo a eles. A 
minha convivência com eles. E que me serve até hoje. Porque é um 
amadurecimento (Bia, conversa gravada, mar./2013) 

 

Confrontos de percepções e modos de se ver e agir no mundo social emerge ao 

todo momento nessa fala de Bia. Nessa fala, é dada ênfase mais uma vez as resistências 

vivenciadas nesse período de adaptação ao modo cigano de viver e sobre como soube 

torná-lo positivo no sentido de extrair de cada situação um aprendizado obtido por meio 

dos deslocamentos de um lugar a outro, isto é, uma prática percebida como um saber que 

não é adquirido no espaço da escola por meio da acumulação de um conjunto de saberes 

acumulados ao longo da história da humanidade.  

 

Ao fazer essa reflexão tendo como referência sua história de vida, Bia percebe 

como os ciganos também mudaram com o passar dos anos, diminuindo, em certa 

medida, a resistência em conviver de forma mais aberta com não ciganos, mesmo os 

contatos entre essas duas partes sempre tenham existido.  

 

É como eles mesmo dizem; eles só pensam no dia de hoje. O dia de 
amanhã eles não se preocupavam porque eles não sabiam se iam tá vivo. 
Então tudo que eles pegavam, tudo que eles ganhavam... Duas coisas que 
eles pensavam muito: é no comer, que são muitos fartos dentro e casa; e a 
outra era se mostrar visualmente bem vestido. Mas aí o tempo vai 
passando. Na medida que o tempo passa as pessoas tem que ir 
acompanhando a evolução. Aí começaram a comprar casa. É como se diz; 
buscar pra eles mesmo, pra dentro da cultura deles mesmo alguns modos 
dos moradores. Alguns costumes. Já se relacionava melhor com as 
pessoas. Alguns já estavam frequentando colégios. Outros que não 
sabiam ler já tinham aprendido a fazer o nome. Já haviam conseguido tirar 
seus documentos. E eles foram se inserindo na sociedade (Bia – conversa 
gravada, mar./2013) 
 

Os ciganos, afirma Bia, continuam vivendo para o presente, valorizam a 

alimentação farta e mostrar-se diante dos outros bem vestidos. Com o passar dos anos, 

todavia, e a diminuição dos ritmos das viagens, os calons começaram a incorporar a 

cultura cigana modos de vida em sociedade; comprar casa, frequentar a escola, aquisição 

de leitura e escrita, tiraram documentos de identificação oficial. Levando em conta esses 

aspectos, os próprios calons admitem que se parecem mais com os “moradores” do ponto 

de vista de aparência externa.  
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Os jurons e jurins se tornaram presença constante em suas casas, tanto como 

parentes como desempenhando funções remuneradas. Algo não imaginável em outros 

momentos de suas vidas. Essa convivência diminuiu formas de preconceitos em relação 

aos não ciganos. E hoje, um casamento entre um cigano (a) e um não cigano (a) se 

constitui como a realidade marcada por menos resistência. Partindo dessa reflexão de 

Bia, perguntei a Bia como ela percebe o processo de inserção de Márcio no universo 

calon.  

 

Segundo Bia, a entrada de Márcio “foi mais simples” apesar dele ser homem, ou 

seja, houve menos resistência por parte dos outros calons em aceitá-lo como membro da 

família, pois os calons já tinham mudado em alguns aspectos o seu modo de pensar. Pelo 

contrário, sua filha Biamara foi quem sofreu preconceito em ser aceita como membro da 

família de Márcio: “Nesse caso, foi a Biamara que sofreu preconceito da família do Márcio 

por ela ser cigana. Porque a família do Márcio fala: a cigana, o cigano só serve para 

roubar. Cigano não respeita ninguém. Cigano não trabalha, rouba. A família do Márcio foi 

quem teve preconceito. Já os ciganos com o Márcio o preconceito já foi menor”.  

 

O preconceito sofrido por Biamara não se limita apenas a opiniões pré-

concebidas, mas a um processo de estigmatização (Goffman, 1963) como constataram 

Goldfard (2004), Silva (2010) e Souza (2011) ao analisar em diferentes contextos de 

pesquisa as representações coletivas construídas pelos não ciganos para definirem os 

ciganos a partir de atributos negativos, promovendo formas de segregação e/ou exclusão 

social.  

 

Mesmo não tendo sofrido tanto preconceito, Márcio teve que percorrer um 

caminho semelhante ao de Bia e aos poucos foi se adaptando a maneira calon de viver. 

Em um conversa com sua esposa, Biamara, no mês de janeiro de 2014, ela me disse que 

quando começaram a namorar “tudo em Márcio era diferente”, a exemplo, o modo de 

comer, tinha emprego formal. Passados dez anos vivendo entre os calons, Márcio é 

considerado um cigano por viver com tal no olhar de sua esposa: “Ele se adaptou as 
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nossas coisas. Adaptando a nossa família” e hoje, o Márcio me diz que prefere viver 

assim. Já se acostumou. Se sente realizado. Pelo menos é o que ele me diz”.  

 

No início da união com Biamara, Márcio tinha uma loja de informática no centro 

da cidade de Sobral e realizava serviços para empresas locais e cidades vizinhas. 

Quando passou a viver com Biamara e os clientes souberam de sua união com uma 

cigana começaram a não procurar mais os seus serviços. Com a não procura dos clientes 

Márcio fechou a loja e começou a se aproximar do modo dos calons de conseguirem 

garantir a sobrevivência e começou a viajar na condição e ajudante de Seu Itamar nos 

dias que ele ia fazer os atendimentos nas cidades. 

 

 Seu Itamar logo soube reconhecer em Márcio alguém que poderia ser útil, pois 

dominava conhecimentos de informática e o manuseio de equipamentos tecnológicos. 

Márcio passou a auxiliá-lo em todas as etapas do atendimento: “Márcio operava as mesas 

de som, gravava programa, fazia as vinhetas, descobria coisas novas pela internet para 

eles incrementarem as propagandas dele”. De certo modo, Seu Itamar tornou-se 

dependente das habilidades as quais Márcio dominava.  

 

A condição de ajudante de seu sogro era semelhante à de Seu Itamar quando 

viajava com os irmãos, segundo Bia. Bia por não concordar com a posição ocupada por 

Márcio passou a incentivá-lo a procurar seus meios de sobrevivência, afinal, já tinha 

adquirido experiência nas viagens com Seu Itamar. Quando Márcio começou a viajar 

sozinho, Seu Itamar não gostou e ficou um pouco diferente com ele, pois se sentiu 

“traído”. Apesar da postura do sogro, Márcio deu continuidade e conseguiu fazer sua vida 

de modo semelhante aos calons. Atualmente, ele de viaja com sua esposa e/ou sozinho 

para realizar atendimento, faz negócios, atividades de compra e venda de objetos, e 

empresta dinheiro a juros a não ciganos.  Inegavelmente, aos olhos dos calons Márcio 

vive como cigano e compartilha qualidades compositoras da honra de um homem cigano. 

 

À medida que Márcio começou a se estabilizar sobrevivendo da mesma maneira 

que os ciganos, Bia começou a incentivar sua filha, Biamara, a conseguir meios de 

ganhar dinheiro. Bia não queria no final de contas, que sua dependesse de seu marido e 
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vivesse em situação de submissão a qual é destinada as calins e a que Seu Itamar tentou 

submete-la. Para Bia o seu o interesse era que sua filha também vivesse em pé de 

igualdade a seu marido. Hoje, Biamara também realiza atendimentos e viaja durante a 

semana como seu marido para atender em cidades vizinhas. Segundo Bia ela aprendeu a 

ser “virar” e caso venha a deixar seu marido terá meios de garantir sua sobrevivência e de 

seus filhos.  

 

A história de Bia e Márcio se entrecruza à medida que precisaram se adaptar ao 

modo de vida cigano. No caso de Bia, ao qual me debruçarei como mais detalhes nesse 

capítulo, sua história é marcada por muitas tensões. Aos poucos, ela foi assimilando a 

partir das vivências cotidianas, “costumes”, modos de agir e pensar dotados de sentido 

para os calons. Retomar sua história é assim, uma maneira de perceber como se constrói 

o universo cultural cigano, como também este é marcado de rupturas e permanências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CAPÍTULO 3 - INSEGURANÇA, CONFLITOS E DESLOCAMENTOS 

 

 

Nos capítulos anteriores, mostrei como estão estruturadas as relações sociais 

entre os ciganos em torno do ideal de vida em família o qual deve ser compartilhado por 

todos e como não ciganos são inseridos da dinâmica do modo de viver cigano, à medida 

que passam a viver na condição de parentes em um dos núcleos familiares. Neste 

capítulo, pretendo apresentar as relações familiares de outro ponto de vista, isto é, a partir 

de um conflito em família precedido de um ato de violência, mostrando como os arranjos 

familiares assumem novas configurações e parentes passam a ser definidos como 

aqueles que vivem distantes, tornando-se “inimigos”. O meu argumento é que os conflitos 
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em família envolvendo atos de violência redefinem os contornos familiares diminuindo a 

rede interna de relação calons baseadas no parensteco e chegam a motivar 

deslocamentos espaciais, como percebeu Fotta (2012) entre os calons da Bahia. Ao 

mesmo tempo, esses atos também reforçam o fato dos calons estarem unidos e o modo 

calon de viver.  

 

4.1 “Inimigos da família”  

 

Em dezembro de 2012, senti-me junto com os calon em frente à casa de Biamara 

em um grupo composto de quatro pessoas. Aos poucos, outras iam chegando e se 

inserindo nas conversas iniciadas. Como todos falavam ao mesmo tempo, eu pouco 

compreendia o que diziam. De vez em quando, alguém usava palavras em chibi. Sendo a 

minha primeira visita a campo na companhia de Bia, interagia com os ciganos (a) com 

cautela, para não parecer muito metido45. Meio deslocado, interagia com sorrisos.  

 

Muitos assuntos foram abordados. Dentre estes, o da viagem a ser realizada 

naquela noite pela filha de Paulo, Joelma, a cidade de Fortaleza; seguindo de lá até 

Belém do Pará onde encontraria o seu namorando. Nas palavras de Biamara; “um juron”. 

Biamara mostrou-se impressionada como o fato de Joelma não ter medo de viajar 

sozinha. Ao ouvi-la, eu disse não ser perigoso, pois ao chegar à rodoviária em Fortaleza 

ela poderia se dirigir ao aeroporto em um táxi. Biamara disse não ser tão simples assim, 

uma vez que sua família tem muitos “inimigos”. E acrescentou que muitos desses, os 

seus parentes não os conhecem, mas os inimigos sabem quem pertence à família.  

 

Anotei a expressão, “inimigos da família” posteriormente no diário de campo como 

fiz com uma série de informações ouvidas neste primeiro dia de forma dispersas. Afinal, 

eu não tinha pontos firmes para interrelacioná-las compondo uma “teia de significados”. 

Contudo, ao começar a frequentar a casa dos calons no mês de janeiro, presenciei outra 

conversa entre Biamara e D. Nazaré na qual o assunto dos “inimigos da família” surgiu 

                                                           
45

 Com o passar dos dias e a consolidação do trabalho de campo, o cuidado em não me intrometar nas 

conversas entre os calons (a), principalmente quando tratavam de assuntos familiares, me rendeu o elogio 
de ser “muito respeitador”, principalmente por parte de D. Nazaré. Por isso, em muitos momentos eu fui 
apenas um ouvinte atento.  
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novamente. Por ventura, a conversa aconteceu mais uma vez na casa de Biamara. Desta 

vez nos fundos.  

 

As duas comentavam sobre os barulhos ouvidos durante a noite e dos carros que 

param na estrada e ficam em frentes de suas casas, permanecendo lá durante poucos 

minutos. Na segunda situação, os homens acendem as lanternas, se for ao período da 

noite, e ficam com os revólveres prontos para atirar46, caso seja necessário.   

 

Relatos desse tipo não ficam restritos apenas a D. Nazaré e Biamara. Outras 

ciganas também o trazem à tona quando conversam entre si. Nessas situações, 

descreve-se a cor do carro, quanto tempo ficou parado; pergunta-se quem o viu; 

especula-se se o carro já parou ali outras vezes. Diante de tantas falas, em tom de voz 

alta, parece não haver consenso. Cada um procura expor suas impressões. Se as 

crianças estiverem presentes, também fazem seus comentários. Mas sendo repreendias 

pelos pais que os mandam “calar a boca”. Todas essas especulações deixam 

transparecer uma aflição, temendo uma atitude inesperada por parte de quem está no 

carro, e ao mesmo tempo uma sensação de alívio ao terminarem dizendo que os referidos 

carros partiram em pouco tempo.   

 

D. Nazaré ainda fez questão de enfatizar que ninguém entra no espaço onde 

moram sem ser percebido, pois criam quase sessenta cachorros. Não há sessenta 

cachorros no lugar onde os calons moram. Apesar de haver entre dois e três cachorros 

em cada núcleo familiar. D. Nazaré quis chamar atenção para o fato dos cachorros 

servem como uma espécie de alerta, principalmente à noite, se por “acaso” algum 

desconhecido se aproxime de suas casas. Ao dar continuidade a seu raciocínio, 

relembrou de um dia quando uma prima veio visitá-los e gritou seu nome, Nazaré, da 

beira da estrada. Como reconheceu a voz de sua prima, foi até lá. Mas precisam ficar 

atentos, pois pode acontecer de alguém se passar por um parente deles para enganá-los, 

afinal sua família tem muitos inimigos.  

 

                                                           
46

 Em diversas conversas com Bia, em sua casa em Fortaleza, ela me relatou que os calons estão sempre 
armados e dispostos a agir a qualquer momento. Na casa de Seu Itamar pude presenciar o uso de armas 
de fogo, seja por este primeiro ou por seu filho Bruno.  
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Como mencionei anteriormente, para adentrar no lugar onde os ciganos moram 

precisa-se escolher um dos três portões de acesso às casas “centrais”. Contando que 

você seja um “conhecido”. Desconhecidos não são bem vindos, pois podem oferecer 

algum risco à integridade física e moral dos que vivem ali, independente de pertencer ao 

sexo masculino ou feminino. Se um desconhecido chega a um dos portões, o primeiro 

contato se dá com uma conversa do local onde se encontra, ou seja, ao longe. Quem os 

vê fica em alerta. Em seguida, dependendo do assunto, alguém caminha até o portão, de 

preferência um calon do sexo masculino; sendo observado pelos demais. Dando a 

sensação de estarem prontos para agir diante de qualquer ação inesperada, ajudando o 

outro caso seja necessário. As mulheres hesitam em ir, como também têm receio de 

ficarem sozinhas em casas apenas na companhia das crianças ou empregadas 

domésticas; sem a presença dos homens calons ou de algum juron que esteja prestado 

algum serviço remunerado em sua casa. 

 

Evita-se também contato com “ciganos” de outras famílias ou desconhecidos 

sejam ciganos ou não, e até parentes com os quais tiveram algum conflito no passado, 

como me disse Bia: “Eles vivem praticamente ali. Outros ciganos não vão às casas dos 

ciganos. A não ser parentes que podem confiar. A família da Dadinha”. Isso acontece 

porque nem todos os “ciganos” são dignos de confiança. Segundo Bia, mesmo quando 

um cigano recebe outro cigano em sua casa, mesmo “os conhecidos”, fica sempre na 

defensiva, ou seja, pronto para agir caso surja alguma situação imprevista que prejudique 

a integridade física dele e de sua família.  

 

Os únicos em quem “confiam” são alguns parentes, como no caso de Rejane e 

seus filhos que eventualmente vem ao lugar onde os ciganos moram; e aqueles com 

quem se tem alguma relação de afinidade como no caso da família de Dadinha47. Pude 

presenciar em campo, parentes de Dara que vieram passar dias em sua casa, sendo 

“acolhidos” pelo núcleo organizado em torno de Seu Ramim e D. Nazaré. Ademais, vi 

uma vez os ciganos que moram no distrito de Jaibaras irem à casa de Seu Ramim 

interessados em “fazer negócio” em um carro e quando aconteceu a morte de D. Adelina. 

                                                           
47

 Dadinha é o apelido dado à esposa de Rômulo, Dara.  
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Na segunda ocasião, vieram ciganos de outras cidades e estados. Permanecendo lá 

durante o dia do velório e dois dias após o sepultamento.  

 

Vivendo em uma espécie de “redoma”, os ciganos vivem em família, apesar de 

estabelecerem relações para além das relações de parentesco seja no momento de 

conseguir os meios de sobrevivência ou com pessoas tidas como “influentes” na cidade 

de Sobral. Como já mostrei no primeiro capítulo, essa noção de “viver em família” diz 

respeito às relações estabelecidas entre aqueles considerados como sendo membros da 

família. Todos os cuidados tomados parecem ser ainda insuficientes. Há sempre a 

sensação de que uma eventualidade possa desestabilizar mais uma vez a vida como já 

aconteceu em outros períodos de suas vidas, levando-os muitas vezes a saírem de um 

lugar a outro, sem serem percebidos por aqueles com quem entraram em conflito.   

 

Retomando ao diálogo entre Biamara e D. Nazaré, a segunda ainda mencionou 

mais uma vez ter escutado com mais frequência os latidos dos cachorros. Segundo 

Biamara, isso acontece quando os cachorros veem as vacas da propriedade ao lado, 

latindo para afastá-las. D. Nazaré disse ter muito receio de algum desconhecido entrar ali 

onde moram e fazer o mal para eles, repetindo com outras palavras a mesma ideia dita 

anteriormente “nossa família tem muitos inimigos”.  

 

De forma pontual, referências aos “inimigos da família” se fizerem presentes ao 

longo do trabalho de campo, principalmente nos momentos de conversa entre as calins. 

Havia também espaço para os comentários acerca dos carros estacionados na estrada, 

os quais também eram relatados pelas crianças. Um dia cheguei a presenciar esta cena 

descrita pelas ciganas e eventualmente pelos calons. Enquanto esperava as crianças 

virem à mesa, um carro branco parou na estrada em um ponto em frente ao portão de 

acesso a casa de Seu Itamar. Ficou por lá poucos minutos e logo seguiu no sentido de 

Tianguá.  

 

Entre os homens, ouvi apenas Márcio fazer este tipo de menção, ou seja, aos 

inimigos. Isso se deu em dos dias de meu retorno a campo no mês de julho de 2013. 

Neste dia, retornei com Márcio ao centro da cidade de Sobral no período da noite, pois 
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como ele iria se deslocar até a cidade de Forquilha para resolver um assunto; disse-me 

que poderia me dá uma carona.  

 

Quando estávamos de saída, um carro parou na beira da estrada e um homem de 

meia idade desceu. Márcio saiu do carro e foi conversar com ele. O homem perguntou se 

poderia pernoitar ali, pois o seu filho estava com dificuldades para continuar dirigindo o 

carro devido uma cirurgia da visão feita pouco dias antes. Márcio disse sem grandes 

rodeios; “Todos que moram aqui estão de saída”; sugerindo a continuarem a viagem até o 

centro da cidade. Podendo ir atrás de seu carro, pois também estava indo na mesma 

direção.  

 

Após uma breve conversa com o homem, Márcio foi ao encontro de Seu Itamar. 

Enquanto isso, eu olhei em direção à casa de Biamara e vi várias pessoas olhando para a 

entrada do portão. Márcio retornou rápido. Ao entrar no carro, comentou sobre a situação; 

“Queriam dormir aqui. Se a placa não fosse do Piauí, talvez Itamar aceitasse. Têm 

ciganos no Piauí que são inimigos desses daqui”. Seguimos viagem sendo seguidos pelo 

outro carro. Ao chegarmos a um posto de gasolina já na área urbana de Sobral, Márcio 

pediu para eu me dirigir até o centro da cidade com as pessoas no carro que o seguia, 

sob o argumento que pegaria uma rota alternativa para chegar a Forquilha.  

 

As situações descritas acima e outras presenciadas em campo me levaram a 

concluir que há entre os calons uma sensação de insegurança. Partindo dessa 

constatação, lanço os seguintes questionamentos: Quem é denominado de inimigos? 

Qual a importância em identificar a procedência dos inimigos, ou seja, onde moram? Por 

que quando se fala em inimigos há uma associação direta com a família?  

 

Para responder a tais questionamentos é preciso considerar inicialmente, dois 

aspectos que não podem ser pensados de forma dissociada. O primeiro é que a 

expressão, “inimigos da família”, é utilizada pelos ciganos de modo amplo para designar 

aqueles com quem, algum membro da família, os Cavalcante, tiveram ao longo da vida 

conflitos. O inimigo é nesse caso, necessariamente um cigano pertencente à outra família 

também cigana. Não cheguei a ouvir em campo, bem como nas conversas com Bia 
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nenhuma alusão a não ciganos tidos como inimigos. Provavelmente, isso não quer dizer 

que não haja.  

 

Ao falarem de inimigos, na maioria das vezes, os ciganos (a) estabelecem uma 

relação com os lugares onde não podem ir ou caso não seja possível evitar passar por lá, 

devem ter cuidado. Como exemplo, descrevo uma situação na qual presenciei uma 

conversa entre Dara, Bia e Biamara. Durante a conversa Biamara expôs o seu interesse 

em ir à companhia de Márcio, a uma festa na qual tocaria uma dupla sertaneja no 

município de Ubajara48. Mas estava receosa. Não tinha certeza se lá moravam ou não 

“inimigos da família”. Na dúvida, resolveu perguntar a sua mãe; “Mãe lá moram inimigos 

da gente?”. Antes de Bia dar-lhe uma resposta, Dara argumentou que no meio da 

multidão eles não seriam reconhecidos. Contudo, Biamara prefere não arriscar.   

 

Como mostrou Marques (2002) em seu estudo sobre brigas de famílias sertanejas 

no sertão de Pernambuco, a definição de limites territoriais os quais os adversários 

envolvidos em um conflito não podem transgredir funciona como um mecanismo 

privilegiado no estabelecimento de um período de trégua entre ambas as partes. Tais 

limites surgem mediante acordos extrajudiciais nos quais os próprios atores manifestam o 

seu interesse em resolver o conflito sem passar por todos os trâmites da Justiça, como se 

pode perceber em alguns registros feitos nos processos judiciais aos quais a 

pesquisadora teve acesso. 

 

 Nessa mesma perspectiva Maia (2008), ao se debruçar sobre as sociabilidades 

envolvidas nas “brigas de família” no sertão do Ceará, fez a seguinte constatação ao 

analisar um conflito entre duas famílias; No conflito dos Rezende com os Macedo, o pacto 

definia, por exemplo, as localidades dentro do município onde cada uma das partes 

poderia andar, bem como os bares onde os homens de cada família poderiam frequentar 

no centro da cidade, ou ainda certos modos de comportamento e atitudes que os 

membros de cada família deveriam tomar no caso de um encontro entre os intrigados, 

quando não fosse possível evitá-lo”. Contudo, diferentemente dos calons, a demarcação 

dos espaços nos quais as partes envolvidas em um conflito podem transitar ou não, são 
                                                           
48

 Ubajara é um município cearense localizado a 66,45 km de Sobral. De acordo com: 
http://br.distanciacidades.com/distancia-de-ubajara-a-sobral. Acesso em 19 de junho de 2014.  

http://br.distanciacidades.com/distancia-de-ubajara-a-sobral
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definidas em comum acordo. Isso não quer dizer que o conflito deixe de existir. Ao que 

tudo indica, nos conflitos envolvendo famílias calons essa delimitação como resultado de 

um acordo não acontece. 

 

Mesmo não tratando especificamente de brigas de famílias ciganas, a discussão 

realizada por Ferrari (2010) acerca da relação dos calons com os lugares parece nos 

oferecer melhores indicações para pensar a dimensão dos conflitos entre família aos 

quais os calons se reportam e sua relação com o território, pelos menos nesse primeiro 

momento. Como os calons são desterritorializados, ou seja, não desenvolvem a ideia de 

uma identidade construída a partir da relação com o lugar, o tempo de permanência em 

um lugar é estabelecido a partir de uma “rede afetiva de relacionalidade - parentes, 

inimigos, estranhos, gadjes”, na qual os calons se movimentam a partir das relações 

constituídas no presente. Qualquer situação que incida com a “estabilidade” da rede 

promove deslocamentos, como nas situações em que um parente morre ou conflitos com 

outros calons ou gajon. No segundo caso, a mudança pode ser repentina, objetivando 

evitar qualquer tipo de contato com o inimigo, de preferência indo para um lugar “onde o 

inimigo não têm parentes, e, portanto não fica “apoiado49. Ao evitar o lugar onde os 

inimigos estão “arranchados”, “morando”, “parados”, “fazendo negócio”, fomenta-se uma 

oposição entre a “região de parentes” e a “região de inimigos”, criando assim, “áreas 

políticas”, ou seja, os lugares por onde se movimentam, sem necessariamente terem o 

território como base, mas as redes de relações constituídas.  

 

A criação de “área políticas” foi um dos pontos que surgiu em uma conversa 

realizada com Biamara no mês de janeiro de 2014, quando estávamos na frente de sua 

casa e eu apresentava para Biamara como tinha organizado a estrutura da tese tendo 

como objeto de estudo as relações familiares. Mais uma vez, ao falar a respeito de sua 

família, ela tocou no assunto das inimizades existentes com outros ciganos; chegando a 

afirmar: “cigano tem muito inimigo”. Aproveitando a oportunidade, uma vez que esse 

assunto não é recorrente entre os calons (a) pelo menos na minha presença, eu a 

indaguei: 

                                                           
49

 Essa noção de viver apoiado apresentado por Ferrari (2010) se assemelha a categoria de proximidade 

encontrada entre os calons Sobral conforme discuti no primeiro capítulo. 
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PESQUISADOR: Considerando o fato de vocês terem muitos inimigos, 
vocês vão aos lugares onde eles moram? 
BIAMARA: Lá no Piauí, não posso andar. Estou trabalhando no meu lugar. 
Não mexo com eles. Tenho receio. Cuidado. A família Tenório. Vai aqui 
pra Tianguá. Você pode mudar o lugar, mas os problemas vão com você.  
PESQUISADOR: E sair daqui para outro lugar?  
BIAMARA: Se for uma situação de risco para meus filhos.  

Era inimigo do meu avô. Que é inimigo do meu pai. E aí vai passando 
(Anotações em campo, jan./14). 
 
 

Biamara demonstra uma clara consciência de como as inimizades entre famílias 

ciganas estabelecem “áreas políticas”, ou seja, lugares onde não podem ir; limitando 

deslocamentos, pelos menos parciais.  A exemplo, não pode ir ao estado do Piauí e 

Tianguá. Apesar de ter começado a “trabalhar50” no Piauí, não se descuida, bem como 

não “mexe com eles51”, evitando qualquer tipo de contato.  Afinal, está em uma área 

ocupada por inimigos.  

 

É significativo o fato de Biamara ao estabelecer essa limitação, mencionar o nome 

da família Tenório, a que tudo indica mora no município de Tianguá. Nesse caso, não se 

trata da categorização de família que se reconhece a partir de vínculos de proximidade, 

como discuti no primeiro capítulo, mas a família ampla na qual são incluídos tanto 

parentes sanguíneos ou por afinidade, levando os ciganos a afirmarem que a “família de 

cigano é muito grande”. Os conflitos entre calons dizem respeito à família pensada 

enquanto uma totalidade na qual não se estabelece diferenciação entre aqueles que 

vivem próximos, distantes ou com quem se tem alguma briga.  

 

Cada conflito inaugura no seio da família cigana uma inimizade que é passada de 

uma geração a outra como em um processo de longa duração; “Era inimigo do meu avô. 

Que é inimigo do meu pai. E aí vai passando52”. Em outras palavras, os conflitos 

organizam as relações sociais entre os sujeitos em um determinado contexto (Simmel, 

1983). A mudança de um lugar, ou seja, onde aconteceu o conflito, para outro não 

esvaziam os sentimentos que alimentam as inimizades. Dito de outra maneira, “os 

                                                           
50

 No quarto capítulo, discutirei como a categoria de trabalho é pensada entre os calons. 
51

 O verbo mexer aqui se aproxima da noção adotada pelos ciganos da família Alves dos Santos, na Cidade 
Alta (SILVA, 2010), para descrever as causas geradores de um conflito, seja com ciganos ou não ciganos. 
52

 No tópico seguinte, apresentarei do ponto de vista dos calons como se perpetuam as inimizades.  
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problemas” gerados em sua situação conflituosa em que famílias se tornaram inimigas 

acompanham os calons por toda vida. Permanecendo vivas, as inimizades fazem com 

que Biamara esteja preparada para sair a qualquer momento do lugar onde mora, 

principalmente se houver algum risco a integridade física a seus filhos e/ou outros 

membros da família.  

 

Diferentemente do que foi percebido no contexto paulista (FERRARI, 2010), “a 

inimizade não se herda, mas se constrói no presente”. Isso acontece porque o inimigo é 

criado mediante os acontecimentos ocorridos na vida dos calons nos quais as situações 

de violência irrompem nos limites do parentesco e nas relações de afinidade. O inimigo é, 

portanto, “uma categoria relacional” não podendo ser definido a priori como acontece com 

os “grupos preestabelecidos”, ou seja, aqueles grupos nos quais as relações sociais estão 

estruturadas de tal modo que a condição de inimigo está arraigada em um conjunto de 

práticas cotidianas.  Nessa perspectiva, “a inimizade dos mais velhos deve ter pouco 

efeito na geração mais nova, que estabelece novos padrões de relacionamento”; sendo 

possível até a realização de casamentos entre filhos (as) de “inimigos”.  

 

A inimizade não se herda, mas se constrói no presente. Nesse presente é 
que se evita casar os filhos com inimigos, embora muitas vezes o oposto 
ocorra, já que laços de infância entre duas crianças podem levar à 
formação de um casal à revelia dos pais, que se tornaram inimigos 
posteriormente. Igualmente, a inimizade dos mais velhos deve ter pouco 
efeito na geração mais nova, que estabelece novos padrões de 
relacionamento. Por exemplo, a neta de uma calin casou-se com o filho do 
homem que matou seu marido, e que era cunhado deste. Vão dizer: “Não 
tem nada a ver, ele era criança, não tem culpa nenhuma” (FERRARI, 2010, 
p. 221-222) 

 

Entre os ciganos em Sobral, acontece o contrário. Uma inimizade gerada por 

parentes mais velhos que vivem ali ou até mesmo por algum parente da família falecido 

afeta “toda” a família, pois os conflitos perpassam gerações, incitados pela necessidade 

de vingança53. Isso implicar em dizer que muitos daqueles que vivem no lugar onde os 

calons moram não presenciaram os conflitos aos quais os mais velhos se reportam, bem 

como não estão envolvidos diretamente. Tomando conhecimento por meio dos relatos 

dos parentes mais velhos da família ao longo da vida. 

                                                           
53

 A seguir discutirei do ponto de vista calon como compreendem a vingança.  
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Transmitir a memória desses conflitos para as gerações mais novas é 

fundamental na vida de um calon, pois os conflitos demarcam restrições em relação 

aonde se pode ir. Um calon (a) aprende ao longo da vida que se deve evitar o lugar onde 

poderá encontrar “inimigos da família”. A ação recíproca é esperada dos “inimigos da 

família”. Em certa medida, é reafirmada o ideal de que viver próximo da família é a única 

garantia de uma vida mais segura. Essa memória compartilhada cumpre o papel de 

reatualizar conflitos existentes desde tempos de outrora.  

 

 Os pontos apresentados pelos ciganos em torno dos “inimigos da família” se 

aproximam dos observados por Marques (2002) ao descrever como as relações de 

inimizade e vingança entre os atores se estabelecem a partir de motivações diversas, tais 

como: “a recusa da dança, de um gole de cachaça oferecido entre homens em algum bar, 

uma agressão física, o sempre citado ‘tapa a cara’ (fala-se no feminino, ‘uma tapa’), 

podem ser motivadores da desavença, alguns desses mais do que outros”; “relações 

amorosas reprovadas”. Duas categorias nativas, nesse contexto, são fundamentais para 

autora para esses conflitos instaurados entre famílias; questão e intriga.  

 

A questão envolve as motivações geradoras de um conflito. Do ponto de vista 

analítico é uma relação na qual o conflito ganha uma dinâmica própria dependendo da 

situação e das partes envolvidas, assumindo, assim, proporções variáveis em que 

famílias se envolvem coletivamente ao passo que compartilham supostamente laços de 

“solidariedade”. Vale ressaltar que nesses conflitos, os atores envolvidos têm forças 

iguais, ou seja, ocupam o mesmo grau de “hierarquia” social. Quando isso não acontece 

pode-se descrever outras relações, a exemplo, a retirada de alguém do território onde 

houve a briga.  Enquanto isso, a intriga são os desdobramentos de uma questão 

(MARQUES, 2002), ou seja, o que se sucede depois de instaurada uma questão.  

 

[...] Em sentido mais analítico, a intriga inaugura e qualifica uma relação, 
que transborda os atos de vingança, assim como os de reconciliação. 
Considero que é nestas condições que ela se perpetua e sua perpetuidade 
é sua condição intrínseca. Só há intriga eterna, ao contrário, não há mais 
intriga. A possibilidade da retaliação e da paz a alimenta, dia após dia. A 
intriga é uma briga em latência, a tensão e, digamos, uma predisposição 
que define a relação entre as partes (MARQUES, 2002, p. 80-81).  
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A intriga tem como característica principal o fato de atuar como estruturadora de 

relações sociais, sendo observada e passível de descrição por meios de acordos verbais 

nos quais o território se torna o principal expoente, criando assim, períodos de 

estabilidade. Dessa forma, esses conflitos não podem ser reduzidos à dimensão da 

vingança como o fizera os primeiros cientistas sociais no Brasil que ao escolheram as 

brigas de famílias sertanejas como objeto de estudo procuraram compreende-las apenas 

pela ótica da vingança. Como destaca Marques (2002) não se pode deixar de mencionar 

que a vingança é um dos pontos presentes nesses eventos, mas não o único. Visto mais 

de perto, esses conflitos são perpassados por noções de respeito, fama, reputação, 

publicidade dos atos. Isso implica em dizer que os conflitos não encerram em si, nem 

tampouco diante dos efeitos da Justiça.  

 

Considerando esses aspectos, a intriga se propaga de modo infinito. Enquanto 

permanece, há uma situação de “tensão” na qual se deve honrar o acordo firmado, 

mostrando respeito diante da parte que se sentiu ofendida diante de uma coletividade, já 

que as brigas de famílias ganham corpo no espaço público. Qualquer postura oposta ao 

acordo estabelecido pode desencadear retaliações.  Sendo necessário um novo período 

para chegar-se a “calmaria”.  

 

No caso dos ciganos em Sobral, como já afirmei, não há qualquer tipo de acordo, 

principalmente se o conflito for precedido de morte. Enquanto houver um membro da 

família vivo, a vingança baterá a porta de qualquer um, pois é uma forma de mostrar 

diante dos outros a condição de honrado. Cada vez que uma vingança se concretiza 

inicia-se um novo ciclo. Contudo, não podemos reduzir como já o fizera Marques (2002) 

os conflitos a sua relação com a vingança numa relação entre causa e efeito, pois quando 

um calon fala das inimizades traz implícito em sua fala outros pontos que extrapolam o 

“desejo” de vingança. Dentre estes, pode destacar o fato de saber aonde ir, como quem 

conversar, estabelecer laços de confiança. Tornando-se fundamentais em suas vidas. 

Para, oferecer uma visão mais próxima do ponto de vista calon irei apresentar a seguir os 

sentidos atribuídos pelos calons à vingança.  
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4.2 Os sentidos da vingança 

 

Em fevereiro de 2014 retornei a campo com o intuito de conversar com os ciganos 

acerca das questões relacionadas ao modo de vida em família. Seguindo a orientação de 

Biamara procurei D. Nazaré. Isso ocorreu porque na minha última conversa com Biamara 

ocorrida pouco dias antes, esta tocou no ponto das transformações ocorridas em relação 

ao modo de vida em família. Ao tentar construir junto com ela uma melhor compreensão 

dessas mudanças, apesar desse não ser o meu objeto de estudo especificamente, mas 

não dá a devida atenção a ele seria perder de vista a “totalidade” do modo de ser calon; 

Biamara indicou Seu Ramim e D. Nazaré como aqueles que poderiam me dá maiores 

informações sobre as mudanças. A explicação para essa indicação seria o fato deles 

serem os mais velhos.  

 

Ao chegar à casa de D. Nazaré, tive que esperar um pouco enquanto ela 

retornava da ida à casa de um parente ali mesmo onde moram. Quando ela chegou, me 

cumprimentou e perguntou se eu já tinha almoçado e se eu tinha visto “a comadre 

Beatriz”. Respondidas as perguntas, sem delongas pedi a D. Nazaré para me ajudar a 

complementar uma genealogia que tinha começado a montar com Bia54.  

 

Sem nenhuma dificuldade D. Nazaré relembrou o nome de cada um dos membros 

da família, ou seja, os Cavalcante. Eu anotava-os atentamente, sem deixar de ficar atento 

aos seus comentários. Após complementarmos a genealogia, indaguei se todas aquelas 

pessoas identificadas ali faziam parte da família. A resposta foi positiva. Mas, D. Nazaré 

fez a seguinte ressalva: “os que moram no bairro Sumaré são mais distantes, devido os 

meninos do Paulo”, Paulinho e Marcelo, terem assassinado um primo que morava lá; - 

“Ficou mais distante. Aí a gente não confia porque cigano gosta de vingança. Tem 

cuidado. Não anda lá no Sumaré porque cigano gosta de vingança”. 

 

Não era a primeira vez que escutava a referência ao distanciamento existente 

entre os ciganos da família Cavalcante, os quais conheci, e os que moram no bairro 

Sumaré. Em uma das conversas casuais com Marcelo na Feira dos Malandros no mês de 

                                                           
54

 Ver anexo.  
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dezembro de 2012, perguntei sobre os ciganos do Sumaré. Minha pergunta foi motivada 

pelo fato de que quando se fala em ciganos na cidade de Sobral, o bairro Sumaré é uma 

referência entre os citadinos. No próprio espaço da Feira dos Malandros também ouvi 

essa alusão, reforçada pelas publicações em reportagens de jornais impressos e revistas 

da capital cearense55 e no livro organizado por Bessa (2004).  

 

Marcelo foi rápido em sua resposta, dando ênfase a não existência de contatos 

entre sua família e os ciganos que moram no bairro Sumaré; - “Cada um fica no seu lado. 

Deixei pra Bia porque ela é mais desenrolada”. Segundo Marcelo há uma linha divisória 

separando-os. Por isso, sua família resolveu morar mais distante, deslocando ao centro 

com restrições seja para ir ao banco, supermercados, lojas de confecções entre outros. 

Antes de concluir sua fala, Marcelo fez uma comparação entre passado e presente, 

demonstrando como ocorreram ao longo dos anos, transformações nas relações 

familiares; “Antigamente, já foram unidos e reconhecidos na região. Hoje, estão 

separados devido brigas; Hoje houve mudanças. Os mais jovens têm muitos problemas”.  

Tanto D. Nazaré como Marcelo ao se referirem aos parentes que moram no bairro 

Sumaré não os denominaram de inimigos, mas aqueles com quem não se tem contatos, 

ou seja, vivem distantes ou estão separados, mostrando uma oposição ao ideal de vida 

calon marcado pelo viver próximo, seguido da união em momentos de necessidade. Em 

se tratando especificamente de D. Nazaré, esta explicou o distanciamento como tendo 

sido motivado por um assassinato ocorrido entre membros da mesma família. Por isso, 

não podem confiar nos parentes que moram no Sumaré sob o seguinte argumento; 

“cigano gosta de vingança”. 

 

Não era meu interesse a priori conversar com D. Nazaré sobre como pensam 

essa noção de vingança. Talvez se eu tivesse elaborado previamente um roteiro de 

conversa no qual abordasse esse assunto, não tivesse obtido informações tão 

“detalhadas”. Atento ao que D. Nazaré dizia e fazendo anotações em uma folha de papel, 

não desperdicei a circunstância e ao ouvi-la pronunciar a palavra vingança, eu não hesitei 

e fiz o seguinte questionamento;  

 
                                                           
55

 Apesar de este material ter circulado inicialmente impresso, tive acesso em sites na internet, conforme 
consta nas referências bibliográficas.  
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PESQUISADOR: E porque vingar? 
D. NAZARÉ: A vingança é porque cigano não gosta de ficar rebaixado no 
meio dos todos os ciganos.  
PESQUISADOR: E, atinge as crianças, mulheres? 
D. NAZARÉ: Chega a qualquer um. Pegaram o meu marido de traição sem 
ter nada a ver com a morte. Só porque é da família. O D’Assis, pai do 
Márcio, pegou o Ramim de traição e deu uma facada. 
Mas seu eu for lá à casa da minha família lá no Sumaré, minha família não 
deixa me matar porque não fiz nada com o filho deles. Semana passada, o 
tio Valdemar passou a tarde inteira aqui.  
Cigano tem muito amor uns aos outros. Deus me defenda; seu pai ou seu 
irmão mata um de nós. Aí, você vai embora para o Rio ou São Paulo. 
Ninguém sabe onde ele está. A gente vai à sua casa e mata toda a sua 
família. Que é para onde você souber, você sentir a mesma dor que nós 
passamos. A vingança é essa: fazer sentir a mesma dor56.  
A gente odeia toda a família que faz mal a gente. A gente se intriga. Não 
quer mais ver os bichos daquela pessoa.  
Perigo matar um da família de cigano. Enquanto tiver um persegue até 
matar. Se for cigano valente. Porque cigano não quer perder. Cigano não 
se satisfaz. Queira briga com o cão e não com a família de cigano. Isso já 
vem de origem.  
Cigano tem muita atenção à polícia. Mas Deus me livre, se um chegar ali e 
fizer alguma coisa com um cigano. O cigano se vira também.  
Ano passado mesmo. Um cigano matou o último de uma família. Eram 
doze na família. Aí em um banho na praia um matou outro da família de 
cigano. Cigano perseguiu. Um morava fora. Aí voltou no carnaval do ano 
passado. O cigano foi lá e matou o último.  
O Márcio teve dois filhos. Quando eles crescerem vão querer matar os 
nossos netos aqui.  
Já vocês (juron) não. Se um for matar uma da sua família, entra você e 
seus irmãos. Cigano não. Vão todos.  
Ninguém mata uma pessoa na casa de cigano. Desde criança, cigano tem 
coragem. Até os pequenos. Os meninos aqui, se um bater corre atrás até 
bater também. Se não deixar fica chorando o dia todinho. Cigano é coisa 
ruim (D. Nazaré. Anotações em campo/fev./14).  
 
 

Uma das explicações dadas por D. Nazaré, no diálogo acima, para um cigano se 

“vingar” gira em torno das características atribuídas aos calons do sexo masculino, 

ligadas em certa medida à masculinidade, como também observou Fotta no contexto 

baiano que atos de violência são meios do calons construírem a sua masculinidade diante 

os outros, criando assim, uma das formas de “ser calon”.  

 

 A exemplo dos ciganos de Sobral, um calon que não vinga a morte de um 

parente, como no caso a ser tratado ao longo deste capítulo; ou não revida em um 

                                                           
56

 Grifos meus.  
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momento de uma briga fica rebaixo diante dos outros, ou seja, de uma coletividade, não 

demonstrando valentia e coragem. Além disso, “cigano não quer perder”. A ideia de perda 

se associa a perda da própria honra. 

 

Além dessas características, Bia destacou outro fato presente para definição da 

ação de vingança por um “cigano”: “Professor, é aquela coisa; o homem faz a mulher. 

Essa mulher faz a cabeça. Você não é homem. Deixou outro homem te desrespeitar. Não 

vai fazer nada. E os outros vão ficar falando”. As mulheres apesar de não serem atingidas 

pela vingança e de não vingarem, não ficam passivas diante dos conflitos. Elas funcionam 

como vetores de onde emanam estímulos para os homens garantirem a sua condição de 

respeitados diante dos outros. Tal dimensão dos conflitos, ou seja, a publicidade os tira do 

espaço privado e o lança no espaço público (Marques, 2002).  

 

Os atributos elencados acima, se aproximam das considerações elaboradas por 

Pitt-Rivers (1988) acerca da noção de honra nas sociedades da Europa Ocidental na 

tentativa de compreender os sentidos e sentimentos atribuídos às ações dos indivíduos. 

Para o autor, nessas sociedades a honra “está irrevogavelmente comprometida por 

atitudes expressas na presença de testemunhas, as representativas da opinião pública”. 

Dito de outra maneira, os atos dizem mais que palavras. E, independente de uma ofensa 

moral ou física a atitude esperada de alguém desonrado, é de vingança. Indubitavelmente 

do homem, pois este é visto como o guardião de sua própria honra. Nessa perspectiva, 

somente a vingança é capaz de lhe trazer sua condição anterior, isto é, de honrado. Caso 

contrário, será tido como um covarde diante dos outros.  

 

Mas é precisamos ir além da dimensão individual quando os calons falam que 

“cigano gosta de vingança” ou da necessidade de manter a honra diante dos outros, com 

o intuito de perceber como os valores culturais compartilhados em sociedade orientam as 

condutas sociais (Bourdieu 2004). Bourdieu (1998) oferece algumas considerações 

pertinentes em sua análise da noção de honra na sociedade cabília. Para o autor, a honra 

se constitui como uma espécie de jogo marcado pela “dialética dos desafios e das 

respostas” no qual o vencedor é aquele que consegue lidar de maneira melhor com as 

regras disponíveis em questão. As ações, assim, não são tomadas a priori, mas em 
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consonância com o contexto colocado em cada situação, levando os atores a assumirem 

determinadas posturas de acordo com as situações concretas.  

 

No caso dos ciganos de Sobral, em muitas circunstâncias em que a honra é 

colocada em questão, seja por um insulto, um convite para briga, uma palavra mal 

interpretada; sair do lugar onde se deu a situação e evitá-lo posteriormente, bem como 

contato com a pessoa envolvido nessa interação é a atitude mais sensata para evitar que 

o conflito tome proporções maiores, principalmente devido o fato de hoje, terem um 

endereço fixo, podendo facilmente ser encontrados. A exceção refere-se aos conflitos 

seguidos morte, como veremos adiante. 

  

Voltando a explicação de D. Nazaré em torno de como os calons pensam a noção 

de vingança, ela não é associa apenas a fatores ligados a masculinidade e, por 

conseguinte a honra de um homem calon. Uma dimensão afetiva também é acionada 

para justificar a vingança somando-se as anteriores. Como já observara Marques (2002), 

“quando se aborda com objetivo analítico um assunto como o da vingança corre-se 

sempre o risco de excluir deles um componente sempre presente, que é o emocional, em 

favor das regularidades que encontramos”. Ou seja, as emoções ficam sempre em 

segundo plano em detrimento dos fatores que a explicam. Ao fazer essa afirmação, a 

autora chama atenção para o fato de a concretização de uma vingança envolvendo morte, 

gera a dor da perda.  

 

Nas palavras de D. Nazaré “cigano tem muito amor uns aos outros”, reforçando a 

representação da união entre aqueles que vivem próximos. Nessa perspectiva, a 

vingança consiste em; “A vingança é essa: fazer sentir a mesma dor”, caso tenha 

acontecido algum conflito sucedido de morte. Ao trazer essa metáfora, lembrei-me da 

primeira conversa que tive com D. Nazaré em dezembro de 2012.  

 

Nessa ocasião, muitas informações foram ventiladas. Como a questão de família, 

inimizades e vingança faz parte da atmosfera na qual um cigano vive, sem eu lhe fazer 

nenhuma pergunta, D. Nazaré afirmou com veemência: “as questões familiares são 

resolvidas sem a presença da polícia. Cigano gosta de vingança”. Ou seja, as questões 
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envolvendo membros da família, principalmente em casos de brigas são resolvidas pela 

própria família, baseadas na lógica da vingança.  

  

Na busca de gerar a dor no outro, motivado pelo distanciamento, qualquer um 

ligado direto ou indiretamente pode servir como meio para vingança. Dito de outra 

maneira, a vingança se estende a qualquer parente da família, sem exceção de crianças, 

mulheres; até aos animais. Contudo, tanto nas conversas em campo e nas realizadas 

com Bia, nunca ouvi nenhum relato de vingança cometida contra mulheres e crianças. 

Como exemplo. D. Nazaré citou o ocorrido com seu esposo Ramim que foi esfaqueado no 

Mercado Público da cidade de Sobral pelo pai de Márcio. 

 

Para D. Nazaré, isso aconteceu mesmo não havendo um envolvimento direto de 

seu marido com o assassinato57. Mas do ponto de vista das relações permeadas pelas 

relações familiares fundadas no parentesco entre aqueles que vivem próximos58, sim, 

estando dispostos a ajudar os outros em momentos de necessidade. O que leva D. 

Nazaré a afirmar: “Só porque era da família”.  

 

A relação de proximidade é assim, definidora de quem será atingido pela 

vingança, tendo como base as relações de parentesco constituídas. Ao estar de uma 

parte da família nesse momento dando apoio, é uma forma de fazer-se calon a aderência 

se dá de modo “involuntário”, não sendo necessário manifestar a sua posição a favor ou 

de indiferença ao lado de uma das partes envolvidas no conflito como no das brigas de 

família analisados por Marques (2002). Foi isso que me disse Biamara ao responder a 

seguinte indagação; E os conflitos atingem Márcio? – “O que vai pra sua esposa, vai pra 

você. O que vem contra ele, vem pra mim”.  

 

O fato de Márcio ter passado a fazer parte da rede familiar, o torna alguém que 

vive próximo. Qualquer situação na qual Márcio se envolva ou, seja envolvido, atinge 

diretamente os demais parentes. Essa posição de Biamara é reafirmada por sua mãe, 

                                                           
57

 A seguir apresentarei esse conflito seguido de morte em família e seus desdobramentos entre os calons 
em Sobral.  
58

 Mostrarei adiante como essa dimensão da proximidade é fundamental para entender essa ruptura 
ocorrida entre os Cavalcante.  
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Bia; “Matar Márcio. Bia fica viúva. Os filhos sem pai. Atinge Itamar. Até pra mim devido a 

minha proximidade”. 

 

O que está em jogo, portanto, não é apenas a vingança com um ato previsível. 

Mas como os parentes próximos serão afetados e como a partir deles as relações 

familiares são reforçadas para além do plano discursivo. Daí a insegurança em relação 

aos barulhos escutados à noite, os carros estacionados em frente de suas casas, pois 

para D. Nazaré a morte de Márcio ainda não foi vingada; “O Márcio teve dois filhos. 

Quando eles crescerem vão querer matar os nossos netos aqui”. Apesar de parecer 

cessado, esse conflito continua em “latência” (Marques, 2002), esperando-se a melhor 

oportunidade para a vingança ser concretizada.  

 

Para fazer essa discussão partirei da análise de um conflito ocorrido entre os 

Cavalcante, ou seja, em família, em 2007 na cidade de Sobral, promovendo uma ruptura 

entre os membros da família seguido da necessidade de vingança e de descolamentos 

espaciais e simbólicos, dando novos contornos as relações familiares entre calons no 

município de Sobral. Para tanto, tomarei como fonte de informações os diversos diálogos 

realizados com Bia acerca desse conflito em sua residência na cidade de Fortaleza, pois 

durante o trabalho de campo não tive a oportunidade de conversar com os calons 

detidamente sobre o assunto. As únicas referências ouvidas eram de maneira sutil, as 

quais um desconhecido não teria a dimensão a quê os calons se reportavam. Ademais, 

esse conflito em família é silenciado pelos menos na presença de um desconhecido. 

 

 Estou inclinado a pensar esse silêncio como tendo uma relação estreita com as 

imagens estigmatizadas construídas em torno dos ciganos, sendo utilizadas para 

promover formas de segregação social como já foi percebido em outras etnografias sobre 

ciganos no Brasil (Goldfarb, 2004; Silva, 2010; Souza, 2011). Afinal, durante as conversas 

mais detidas realizadas durante a pesquisa de campo, os calons mencionavam a 

existência de preconceitos e discriminação por parte de não ciganos. Dessa maneira, 

silenciar se constitui como uma estratégia de não oferecer elementos para reforçar essas 

representações sociais. 
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4.3 Conflitos em família e deslocamentos  

 

Nas pesquisas realizadas com ciganos no Brasil, Ferrari (2010) e Fotta (2012), 

constataram que atos de violência entre parentes e afins, rompimento de alianças, divisão 

de família são as principais causas que levam calons a se tornarem “inimigos”, motivando 

assim descolamentos espaciais, bem como demarcando “áreas políticas”. A esse 

respeito, Fotta (2012) observou no contexto baiano que “um conflito entre parentes muitas 

vezes é o principal motivo para descolamentos de um lugar a outro” e os prováveis 

inimigos são preferencialmente parentes por afinidade. Os atos violentos têm, assim, com 

um dos objetivos, reafirmar relações entre os ciganos, uma vez que se espera de um 

calon do sexo masculino a defesa de sua honra por meio da violência, caso seja 

necessário.  

Interessa para efeitos da minha discussão aqui, descrever a partir de um 

assassinato ocorrido entre membros da família Cavalcante a relação entre parentes, 

inimigos e deslocamento espacial, pois como constatou Fotta (2012), “a permanente 

potencialidade de violência influencia a distribuição espacial e dá sentido às clivagens 

separando os Calon”, no contexto de Sobral a quem passa a ser definido como 

pertencente a família ou inimigo.   

 

Antes de tratar especificamente do caso a ser apresentado entre os calons de 

Sobral, gostaria de abrir um parêntese para exemplificar como em outros contextos há 

também essa relação. Como já mencionei anteriormente, em 2012, na busca de 

conseguir uma aproximação junto a famílias ciganas estive nos municípios cearenses de 

Novo Oriente, Crateús, Baturité e Jaguaruana. Nos dois primeiros e no último tomei 

conhecimento de “conflitos” em família. Em Novo Oriente e Crateús, soube de dois casos 

de parentes que apesar de manterem contato, ou seja, irem a casa uns dos outros, vivem 

separados devido atritos surgidos em família. No primeiro caso, os membros da família 

continuam morando na própria cidade de Crateús, mas em outra parte da cidade. No 

segundo, parte da família passou a morar em Novo Oriente. Segundo relatos feitos por 
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Judmilson59, nas duas situações, os conflitos tiveram como motivações “posturas” não 

aceitas pela maior parte do membro da família que moram em rua na cidade de Crateús 

denominada pela população local de “Rua dos Ciganos60”. Ou seja, ações contrárias a 

valores morais compartilhados coletivamente.  

 

No município de Jaguaruana o conflito se deu na noite anterior a minha chegada 

a cidade, em uma segunda-feira por volta do meio dia. No período da tarde me dirigi à 

casa dos ciganos em uma parte mais afastada do centro da cidade61. Recebida a 

indicação de alguns moradores, cheguei à casa de Jesus Felipe, sendo recebido por três 

calins que ao saberem o motivo da minha ida até lá, de chamá-lo.  

 

Expliquei a Jesus os motivos da minha visita, isto é, a busca de me aproximar de 

famílias ciganas para realização de trabalho de campo, sugerindo inicialmente a 

realização de um censo demográfico da “população cigana” de sua família e se ele podia 

me acompanhar até o município vizinho de Itaiçaba para conversar com seus parentes 

que moram lá62. Jesus me disse que precisaria conversar antes com seu pai para me dá 

algum posicionamento em relação ao censo. Pediu para eu lhe dá um pouco de tempo, 

pois tinha ocorrido na noite anterior um assassinato envolvendo parentes de sua família e 

a situação estava muito tensa. Sem oferecer muitos detalhes Jesus apenas disse que o 

incidente envolveu dois primos. Segundo ele, os dois estavam bêbados e se 

desentenderam por bobagem.  

 

                                                           
59

 Judmilson é professor efetivo da Universidade Estadual do Ceará e filiado ao Partido Socialista dos 
Trabalhadores Unificados, PSTU. Nos últimos anos tem realizado um trabalho com as minorias sociais no 
município de Crateús, ciganos, indígenas, quilombolas, homossexuais. Entre os ciganos chegou a fundar 
uma associação com a finalidade de preservação da “cultura” cigana.  
60

 Nessa rua, podem ser encontrados um total de 400 ciganos, segundo estimativas de Judmilson. 
61

 Na maioria das cidades do interior do estado do Ceará, o centro da cidade é o espaço mais dinâmico 
onde vive a maior parte da população do município.  
62

 Até a década de 1980 os Alves dos Santos andavam pela região do Vale do Jaguaribe sob a liderança do 
Cigano Cem. Com sua morte, a família se separou passando a morar nos municípios de Limoeiro do Norte, 
Jaguaruana e Itaiçaba. Nos casos dos calons em Limoeiro do Norte, a escolha em vir para cidade tem uma 
relação com as amizades construídas com moradores do bairro, entre eles um dos fazendeiros, Chico de 
Aridina, que sempre os acolhia em suas terras. Ao que tudo indica essa separação se deu mediante 
conflitos entre os membros da família. Como uma vez me relatou D. Zeiná, falecida, está nunca se 
conformou com o fato de que após a morte de seu irmão não pode assumir a liderança da família, mesmo 
sendo o membro da família mais velho. Ver: SILVA, 2010, 2006.  
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 As três ciganas que estavam sentadas na calçada ao ouvirem a conversa, 

comentaram que três ciganos tinham sido presos na delegacia do município. De acordo 

elas, esses ciganos moram no município de Icapuí e são inimigos de sua família. Ao ouvi-

la Felipe disse que seu pai ao saber dessa informação, chegou a ir à delegacia para 

certificar-se de quem se tratavam. Chegando lá, os identificou imediatamente como 

ciganos, devido o modo prosódico de falarem: “Não tinham como dizer que não era 

cigano pela fala”. Felipe disse que precisaria ir ao centro da cidade e eu sugeri de darmos 

continuidade à conversa na segunda-feira.  

 

 Na terça-feira procurei Felipe em seu local de trabalho, para ver a possibilidade 

de realização do censo. Ele argumentou que devido à “situação em família” não teve 

tempo para conversar com seu pai e pediu Pedindo para eu lhe passar um e-mail para o 

qual enviar os dados. Sugerindo que marcássemos outra data para conversarmos com 

mais calma e irmos na casa de seus parentes em Itaiçaba.  

 

Os dias se passaram e não obtive nenhuma resposta de Felipe.  Ao conversar 

com a mãe de meu amigo, Maria de Jesus, que também mora em Jaguaruana, perguntei 

como estava a situação entre os ciganos. Ela comentou que tinha se “acalmado” e que os 

parentes mais próximo do cigano que matou o primo, tinha saído da cidade.  

 

Como se percebe nas descrições acima, nos municípios onde tive contato com 

ciganos, os conflitos em família são reorganizadores de relações sociais, promovendo 

deslocamentos espaciais e redefinindo-se os arranjos familiares. Feitas essas 

considerações, partirei para apresentar o caso entre os calons em Sobral, evidenciando 

relações similares. Essa discussão, também, nos possibilitar rever a imagem construída 

no imaginário ocidental dos “ciganos” como “eternos nômades” (FERRARI, 2002).  

 

4.3.1 A narrativa de um conflito  

 

Deslocamentos repentinos motivados por conflitos, violentos ou não, na vida dos 

ciganos de Sobral parecem não ser uma exceção. Em uma das minhas primeiras 

conversas com Seu Itamar, no início do trabalho de campo; ao indagá-lo sobre quando 
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parou de andar, ele me respondeu que foi aos 18 anos de idade quando veio morar em 

Sobral. Mas em decorrência de algumas situações conflituosas tiveram que se mudar 

várias vezes. Seu Itamar não se deteve a explicar as motivações para esses conflitos, 

citando em seguida nomes dos lugares onde morou com sua família até retornarem a 

morar em Sobral. Desde então, passaram a morar em casas. As mudanças continuaram a 

existir por fatores já explicitados acima. Para Seu Itamar isso acontecia por dois motivos: 

“ciganos não gostam de ser subordinado de ninguém” e “porque cigano gosta de 

vingança”, preferindo assim, se deslocar de um lugar a outro para evitar conflitos maiores, 

fazendo assim, um diálogo com as condições presentes naquele contexto (Bourdieu, 

1988).  

 

Dentre os conflitos os quais Bia tomou conhecimento durante o período em que 

viveu entre os calon na condição de esposa de Seu Itamar, um sempre foi narrado em 

nossas conversas quando tocávamos no assunto do conflito envolvendo os filhos de 

Paulo e um primo. A explicação de Bia ao trazer a narrativa de outros conflitos era porque 

na sua percepção para entender como um calon vive no presente é necessário considerar 

que conflitos e vingança estão imbricados em suas vidas, mesmo demonstrando 

abertamente não concordar com essa forma deles viverem; “É muito diferente”. De acordo 

com Bia, não basta simplesmente entender esse conflito mais recente, mas como ao 

longo da trajetória de vida dos calons eles sempre tiveram a mesma postura diante de 

brigas entre si ou com outras famílias ciganas. Um destes conflitos narrados por Bia, 

promoveu uma divisão entre duas famílias unidas por casamentos entre seus filhos.  

 

Há um tempo atrás, Seu Ramim matou o sogro. Sua primeira esposa 
Doquinha fazia parte da família dos Moreira. A família se dividiu. Foi assim: 
Ramim estava em casa. Os outros (homens) estavam na feira. Paulo se 
desentendeu com ciganos que não era da família Moreira. Houve tiros. As 
ciganas correram para casa e avisaram a Ramim que um cigano tinha 
matado Paulo. Ramim saiu de casa armado. O primeiro cigano que Ramim 
encontrou na rua foi o seu sogro. Matou. A Doquinha foi embora. Deixou 
Seu Ramim. Até hoje não trabalham nas cidades de Tianguá e São 
Benedito. Eles vão de passagem. Mas muito rápido. Quando eu deixei 
Itamar eu continuei trabalhando. Um dia eu estava em trabalhando em 
Tianguá. Biamara foi me visitar. Quando as ciganas da família Moreira 
souberam que a filha de Itamar estava lá, correram para avisar aos 
homens ciganos da família. Eu tiver que tirar Biamara de lá escondida 
(Anotações durante conversa não gravada com Bia em sua casa em 
Fortaleza, jan.2014).  
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O relato de Bia trata de uma intriga motivada por um ato violento, morte, entre 

duas famílias, Cavalcante e Moreira ocorrido na cidade de Tianguá63. Nesse episódio, 

Seu Ramim, Cavalcante, era casado com Doquinha, Moreira. As duas famílias moravam 

na referida cidade. Em um dia no qual ocorria a feira no centro da cidade, Paulo, irmão de 

Seu Ramim, se desentendeu com calons da família Moreira. Em meio às discussões 

ouviram-se tiros. As calins família Cavalcante saíram imediatamente de lá em direção a 

casa onde vivia outros parentes e contaram que Seu Paulo tinha sido morto. Seu Ramim, 

imediatamente pegou o seu revólver e saiu de casa armado e ao encontrar o seu sogro 

no meio da rua, não lhe pediu nenhum esclarecimento e o matou.  

 

Com a morte de seu sogro, as duas famílias deixaram de ter qualquer tipo de 

contato. Cada uma passou a viver em cidades diferentes, não tendo mais contato. A 

própria esposa de Seu Ramim, Doquinha, o deixou; mesmo que sua postura não tenha 

sido bem vista em sua família, Moreira, pois naquela época uma calin se separar do 

marido era uma vergonha para família; “Mulher em meio de cigano, antigamente, ela não 

tinha valor. Separar era uma desonra para família. Não queria uma cigana separada na 

sua casa. Era uma desonra”.  

 

Os Cavalcante tiveram que sair o quanto antes da cidade, pois dentro de seu 

universo cultural tinham a compreensão de que aquele atitude seria seguida de vingança, 

para que assim a família Moreira mostrar-se honrada diante dos outros. Por esse motivo, 

até hoje não vão de Tianguá e São Benedito onde moram parentes da família Moreira, 

passando rapidamente por lá. Dito de outra maneira, as duas cidades se constituem com 

“áreas políticas” onde moram inimigos e deve-se evitar.  

 

Apesar do conflito e da saída dos Cavalcante de Tianguá, Bia continuou 

trabalhando lá após ter se separado de Itamar. Como as brigas permanecem em 

“latência”, ao receber a visita de sua filha Biamara se viu em situação complicada. As 

calins da família Moreira ao saberem que a filha de Itamar estava lá, avisaram 

                                                           
63

 A cidade de Tianguá fica localizada também na Macrorregião Sobral/Ibiapina. Essa região se constitui 
desde tempos de outrora como uma “área política” por onde os membros da família Cavalcante transitavam 
no estado do Ceará. (Ver mapa em anexo) 
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imediatamente aos homens de sua família. Para Bia, uma tragédia poderia acontecer. Por 

isso, tratou de tirar sua filha o mais rápido possível da cidade, mantendo-a em segurança 

e longe dos inimigos.  

 

A convivência entre os próprios Cavalcante, também foi marcada ao longo de 

suas trajetórias de vida por conflitos, brigas, desentendimentos, atos de violência, tendo 

diversas motivações. Um acontecimento envolvendo parte da família estruturada em torno 

de seu Rotiro e a de Seu Valdemar teria promovido uma cisão significativa entre essas 

partes. Isso se deu quando em um determinado ano, Seu Ramim “roubou” D. Nazaré de 

seu esposo, Bena64, casando sem o conhecimento de sua família na cidade de Fortaleza. 

Esse acontecimento gerou então, uma briga declarada entre os dois primos na qual D. 

Nazaré tinha sido o pivô. Os dois chegaram a trocar tiros e se esfaquear nas ruas da 

cidade de Sobral. Diante dessa situação, a família de Seu Rotiro e D. Adelina passou a 

morar na cidade de Tianguá, não vindo sob hipótese alguma a Sobral.  

 

Mesmo assim, Pedro, pai de Bena, não deixava de visitar Seu Rotiro onde ele 

estivesse. Contando que D. Nazaré não estivesse presente, pois para Bena e demais 

parentes que moravam no Sumaré, a atitude foi amplamente reprovada; “uma sem-

vergonhice com a família”. D. Nazaré e Seu Ramim tinham desrespeitado toda a família.  

 

Com a instauração do conflito, Seu Rotiro tinha consciência da existência de uma 

dívida com a parte da família que vivia no Sumaré, em decorrência da atitude de seu filho, 

Ramim. Passaram os anos; no leito de sua morte, Pedro chamou Seu Ramim e seu filho 

Bena, pedindo-os para deixarem de desavenças, pois não valia a pena brigarem por 

causa de uma “mulher vagabunda que não prestava. Aceito o pedido, os calons da família 

de Seu Rotiro e D. Adelina retornaram a Sobral.  

 

No ano de 2007, a família de Seu Rotiro se viria novamente em conflito com o 

restante dos Cavalcante. Agora a causa não seria uma traição, mas uma morte. Os 

                                                           
64

 Bena foi o primeiro marido de D. Nazaré e, sempre esteve ao lado de Seu Valdemar (2004). Atualmente, 
segundo relatos, é uma das pessoas mais influentes entre os calons que moram no bairro Sumaré, sendo 
considerado o “chefe”.  
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irmãos Antônio e João65 mataram um primo de segundo grau, mataram um primo de 

segundo grau, André66, que morava no bairro Sumaré, na cidade de Sobral. De acordo 

com Bia a morte foi motivada por um sentimento de inveja nutrido pelos dois primeiros da 

relação estreita que André e o pai deles.  

 

Nesse período, os irmãos Paulo, Ramim e Itamar moravam nos seguintes bairros 

respectivamente: Bairro da Coelce, Alto Novo e numa parte da cidade identificada como 

região dos sem terras. Os demais parentes no bairro Sumaré. Não demorou muito, e a 

notícia da morte de André chegou ao restante da família no bairro Sumaré.  

 

Temendo uma ação de vingança por parte do restante da família, os três irmãos 

organizaram uma saída coletiva de quase trinta pessoas da cidade de Sobral em um curto 

espaço de tempo. Nesse processo, venderam as casas a preços bem abaixo do mercado 

e levaram consigo apenas os móveis. O local escolhido foi à cidade de Fortaleza onde Bia 

os acolheu e deu abrigo em sua casa, afinal, ela continua incluída na rede de 

relacionalidade calon.  

 

 
                                                           
65

 Antônio e João são nomes fictícios usados aqui para preservar a identidade dos envolvidos no 
assassinato.  
66

 Nome fictício.  
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Trajeto dos ciganos mediante conflito em família. 

         

 

 

 

 

Após a chegada a cidade de Fortaleza, os calons tentaram se “estabilizar” 

novamente. Os três irmãos e seus familiares alugaram casas nas proximidades da casa 

de Bia. Seu Itamar continuou viajando para realizar atendimentos nas cidades próximas a 

Sobral e Márcio e Biamara arranjam empregos na cidade de Fortaleza. Contudo, “vivendo 

sozinho em meios de jurons, os ciganos não conseguiram se adaptar”. 

 

Diante da não adaptação “à vida em meio a jurons”, Francisca, irmã dos calons, 

se solidarizou e ofereceu abrigo na cidade de Juazeiro da Bahia (ver trajeto acima). Todos 

se deslocam de Fortaleza para Bahia e ficaram lá por um período compreendido entre 

seis e sete meses. De modo similar aos calons na Bahia (Fotta, 2012), os deslocamentos 

dos ciganos de Sobral se dão dentro das áreas ocupadas por parentes ou calons 

conhecidos e ainda, não ciganos incluídos na rede de relacionalidade.  

 

Em 2009, os ciganos começam a retornar aos poucos a Sobral, passando a morar 

em casas alugadas no centro da cidade. À medida que se reestabeleciam 

financeiramente após a retomada dos contatos feitos com não ciganos antes da saída de 

Sobral, Seu Itamar comprou inicialmente um terreno para ele e seus filhos na Serra da 

Meruoca. Em seguida, vendeu-o e comprou outro na altura da BR que dá acesso ao 

município de Forquilha.  

 

Segundo Bia, Seu Itamar e seus irmãos Paulo e Ramim, estavam sondando o 

terreno, uma vez que diante a possibilidade de uma vingança era iminente. O que para 

Bia não tardou a acontecer. No mesmo ano, Valdemar, primo de Márcio, ao encontrar Seu 

Ramim “dando sopa”, ou seja, distraído, no mercado público da cidade de Sobral o 

esfaqueou no meio do povo. O receio de que novas mortes estavam assim, cada vez 

LEGENDA: 

  Região Nordeste 
  Trajeto de Sobral a Fortaleza 
  Trajeto de Fortaleza a Juazeiro da Bahia 
  Trajeto de Juazeiro da Bahia a Sobral 
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mais próximas. Sendo que esta a ação de vingança poderia acontecer com qualquer um 

que pertencesse à família organizada em torno de D. Adelina e Rotiro.  

 

No mesmo ano, Antônio e João se entregaram a justiça legal e foram julgados. 

Enquanto aguardaram o julgamento ficaram em liberdade provisória. No final do ano de 

2009, Seu Itamar depois de tantas tentativas, comprou um terreno na altura da BR KM 

222 que dá acesso à fronteira entre os estados do Ceará e Tianguá, onde moram 

atualmente.  

 

Em julho de 2013, os dois irmãos forma condenados pela Justiça legal e 

condenados a cumprir pena no presídio da cidade de Sobral. Mas apesar de terem sido 

condenados a mais de vintes anos tendo que cumprir um terço da pena em regime 

fechado, os calons sabem que isso não é suficiente para o restante da família, resolvendo 

de uma vez o conflito entre eles. Ou seja, os calons sabem quem uma vingança ainda 

está por vir.  

Segundo Bia, umas das situações indicativas de que o conflito ainda não se 

extinguiu se dá por meio das atitudes da mãe de André. Toda vez que ela encontra os 

parentes que vivem distantes, nas ruas da cidade de Sobral os provoca com xingamentos. 

Sua finalidade é motivar uma reação pela outra parte, um ato violento por excelência, 

reacendendo a intriga e, motivando novos conflitos. Em se tratando dos homens calons, 

ainda há um agravante, ela pode ir à delegacia de polícia registrar um boletim de 

ocorrência, B.O, enquadrando-os na lei Maria da Penha.  

 

Como a vingança gira em torno dos homens, pede-se sempre para terem cuidado 

ao se deslocaram ao centro da cidade de Sobral, bem como são raras as vezes que saem 

de casa sem portarem um revolver. Cheguei também a ouvir dizerem que não podem 

“andar” nos bairros Sumaré e Alto Novo, lugares onde moram os “inimigos”. Mas todo 

cuidado ainda parece ser pouco.  

 
Eles vão para o centro (referindo ao centro da cidade de Sobral). 
Compram. Brincam. Não bebem na cidade de Sobral. Vão para outros 
lugares. Ou bebem entre si. Eles não andam no Sumaré. Em nenhuma das 
ruas. Se, encontram alguém; diz: “oi, tudo bom (Anotações em conversa 
com Bia, fev./14). 

 



122 
 

Os ciganos agem com cautela na cidade de Sobral, evitando, principalmente ir 

aos lugares onde os parentes moram no Sumaré. Como esse é o conflito mais recente e 

devido e os inimigos viverem próximos, nos primeiros dias em campo os calons 

perguntavam com frequência quem eu conhecia na cidade de Sobral. Até que um dia 

Biamara me perguntou com tom de voz baixa se eu tinha ido a casa “dos ciganos do 

Sumaré”. A minha resposta foi negativa. Argumentei que em conversa com Marcelo na 

feira fui informado que há um conflito entre eles. Ela tratou de me perguntar se o Marcelo 

tinha falado o motivo. Respondi afirmativamente. Naquele momento, não dei a atenção 

devida à pergunta de Biamara. Considerei apenas que como eles suponham que eu tinha 

perguntas a fazê-los eles também podiam agir da mesma maneira comigo. Sendo assim, 

foi preciso a vivência em campo para entender que ao me fazer aquela pergunta Biamara 

estava querendo saber se eu era alguém em quem podiam “confiar”, não oferecendo 

nenhum risco a eles.  

 

A narrativa desse conflito em família e as situações dele decorrente, foi feita 

várias vezes por Bia em sua casa na cidade de Fortaleza67. Contudo, eu não conseguia 

entender como se todos os envolvidos no conflito seguido de morte faziam parte da 

família, porque aqueles que viviam em torno de Seu Ramim, Seu Paulo e Seu Itamar se 

tornam alvo de uma vingança por parte da família que vivia no bairro Sumaré. 

Alimentando essa dúvida, em uma dessas conversas com Bia, resolvi montar, juntamente 

com Bia uma genealogia da “família Cavalcante” na busca de encontrar alguns indícios 

que me possibilitassem ter essa compreensão.  

 

Quando concluímos a genealogia com os nomes de parentes da família, dos 

quais Bia não lembrava alguns nomes, eu a questionei por que se havia um grau de 

parentesco próximo entre os envolvidos, primos de segundo grau, porque os ciganos do 

bairro Sumaré se tornaram como disse Bia inimigos da “família” composta pelos três 

irmãos? 

                                                           
67

 Ao tratar desse conflito em família, me deparo com um conjunto de questões éticas no “fazer pesquisa”, 
pois as informações obtidas se deram por meio de Bia. Nesse sentido, optei por preservar a identidade dos 
sujeitos envolvidos nesse acontecimento.  
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Gráfico do ato gerador do atual conflito entre membros da família Cavalcante em Sobral 

      

Para responder a essa indagação Bia recuo um pouco no tempo. Segundo Bia, 

em 1974, os ciganos da família Cavalcante vieram morar em na cidade de Sobral sob a 

“liderança” de Valdemar Pires Cavalcante, conhecido como Capitão Valdemar. No 

entanto, os membros da família Cavalcante nunca moraram próximos do ponto de vista 

espacial. Isso acontecia porque à medida que ocorriam os casamentos novas famílias iam 

se constituindo de maneira autônoma, principalmente porque o homem calon devia 

construir um “espaço para si”, isto é, “rede de relacionalidade” na qual pudessem “fazer a 

vida”.  

 

No contexto baiano, Fotta (2012) mostrou que o principal objetivo na vida de um 

homem calon é estabilizar-se, isto é, viver em sua casa rodeados pelos seus filhos já 

casados. Tornando-se o homem-forte, isto é, aquele que consegue manter pessoas em 

seu entorno. Levando em consideração esse aspecto como sendo uma das maneiras de 

se “fazer calon”, casar os filhos é uma tarefa que perpassa a vida dos calons.  

 

Entre os ciganos em Sobral, a constituição das famílias ciganas no passado pode 

ser a chave para explicar essa relação. Segundo Bia, D. Adelina casou com Rotiro, 

denominado entre eles de Cigano baiano, pelo fato de ser oriundo do estado da Bahia. 

Após o casamento, D. Adelina foi viver com a família de Rotiro. Deixando o restante de 

sua família no Ceará; “Ela acompanhou a família dele”.  Essa era regra para as mulheres 

ciganas da “geração antiga”, viver junto da família do marido. Segundo Bia, isso acontecia 

porque nessa época ter uma filha mulher na família gerava despesa, principalmente 

porque esta deveria casar com idade por volta de 12 anos, afinal o maior receio da família 
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era de uma filha “virar rapariga”; dando ao seu marido um dote. Enquanto o homem pelo 

contrário, permanecia na família, sendo mais um para ajudar a família em momentos 

conflituosos fosse com ciganos ou não.   

 

 A única exceção a essa regra, patrilocalidade, foi o caso de Nair. Nair casou-se 

com um calon da família Teixeira. Os membros da família Teixeira se tornaram inimigos 

dos Cavalcante. Mas o esposo de Nair, por “gostar muito” de Nair, segundo Bia, abdicou 

de viver com sua família, indo morar próximo da família Cavalcante. Todavia, ele 

mantinha contato com seus parentes consanguíneos, passando períodos de tempo com 

eles.  

 

Durante as andanças pelo “meio do mundo” D. Adelina tinha contatos com  sua 

família, os Cavalcante. Os encontros eram sempre permeados de atritos, levando a novas 

separações. Até que em 1984, todos os Cavalcante vieram morar na cidade de Sobral, 

inclusive Seu Rotiro e D. Adelina juntamente com seu filhos. Mas Seu Rotiro nunca 

aceitou a liderança de Seu Valdemar68. Para Bia, isso fica visível no fato dele não ter ido 

morar no bairro Sumaré junto dos Cavalcante. Estabelecendo residência no bairro Alto 

Novo. Seus filhos, Paulo e Itamar, chegaram a morar no Sumaré, mas por pouco tempo, 

vieram morar próximo do pai.  

 

A melhor forma de compreender essa relação, de acordo com Bia, é pensar a 

família cigana como um conjunto. Sendo que dentro deste há subconjuntos, constituídos 

por famílias menores, a exemplo, a família do Rotiro, a família do Valdemar, a família do 

Chico. Bia chegou a comparar que isso se dá de forma semelhante ao que acontece na 

teoria dos conjuntos na matemática. “Na própria família do Itamar também tem o 

subconjunto; a família do Bruno, a família da Biamara”, ou seja, os calons organizam pelo 

sistema de parente como mostrei no primeiro capítulo. E caso, alguém cometa uma ação 

contra Márcio, por exemplo, Itamar irá ficar de seu lado e contra aquele que cometeu essa 

atitude, mesmo vivendo próximos dos outros.  

                                                           
68

 Com já mencionei na introdução, após um mês de trabalho de campo produzi um texto sobre as minhas 

primeiras observações realizadas em campo. Esse texto foi lido por várias pessoas. Entre eles Seu Itamar. 
Ao ler o seguinte trecho: “A família Cavalcante chegou a Sobral por volta de 1936 sob a liderança de 
Valdemar Pires Cavalcante, conhecido como Capitão Valdemar”, Seu Itamar parou a leitura e disse que não 
concorda com aquela informação, indicando que precisaria ser revista.  
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Essa situação, na perspectiva de Bia, também pode se inverter, caso algum 

inimigo da família Cavalcante, pensada a partir de critérios de descendência ou afinidade, 

resolva se vingar, por exemplo, de um parente que mora no Sumaré. Nesse caso, Seu 

Ramim, Seu Paulo e Seu Itamar e seus respectivos núcleos familiares irão ficar do lado 

dos que moram no Sumaré, pois a vingança, também poderá atingi-los.  

 

A explicação de Bia se aproxima do modelo de sociedade segmentar descrita por 

Evans-Prithchard (2007) entre os Nuer. Nessa sociedade, os grupos formados mantém 

entre si relações de independência. Mas diante de determinadas situações, como no caso 

de guerras, se juntam em unidades maiores, opondo-se a outro segmento do mesmo 

nível, principalmente quando o território está em questão. Essas configurações políticas 

se dão mediante “obrigações sociais empregando expressões de parentesco” nas quais o 

princípio da descendência comum pode ser utilizada para justificar as composições.  

 

Esse último aspecto, a descendência, se distancia do modelo descrito das 

relações sociais que venho descrevendo entre os calons em Sobral, ao tratarem de 

conflitos. Não é a crença em uma origem comum que leva um calon a ficar do lado de 

outro parente, em um momento de conflito, mesmo que estes afirmem ocasionalmente 

que “é tudo o mesmo sangue”. Nem tampouco o compartilhamento de traços comuns. 

Mas o ideal de vida em família que o faz dele o que ele é, um calon, e ao mesmo tempo 

reafirmar os vínculos familiares. Essa compreensão nos possibilita perceber que por mais 

que o parentesco seja um pano de fundo no qual se tecem esses conflitos, este não é 

suficiente para explicá-los, como observou Marques nas brigas de famílias;  

 

As ligações de parentesco ciosamente registradas são um suporte ativo de 
conexões que se fazem e interrompem; as interpretações não impedem 
que outras conexões sejam feitas, com reforço das bases parentais, e 
tampouco são prevenidas por estas novas conexões. O parentesco não é 
condição indispensável, nem suficiente, mas é fundamental (Marques, 
2002, p. 124).  

 

O aspecto a salientar em Marques é que apesar do parentesco se constituir com 

a base da organização social destes “grupos” associado à vizinhança, ele é atravessado 

por outras relações, permitindo-nos perceber como as relações sociais entre os atores se 
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reconfiguram, promovendo aproximações e/ou distanciamentos. Os grupos de pertenças 

são assim, “dinâmicos e dotados de um considerável grau de indeterminação, de modo 

que suas próprias fronteiras se firmam na medida em que se estabelecem as pertenças”. 

Nesse caso, as intrigas e conflitos lhe imprimem essa dinâmica, levando a redefinir quem 

faz parte ou não da família.  

 

Comerford (2003) identificou em seu estudo na zona da mata mineira que as 

famílias estão constantemente se fazendo e se refazendo por meio a sociabilidades 

agonísticas, ou seja, relações conflituosas subjacente as relações entre os sujeitos, ou “os 

conflitos como prática, inclusive retórica, têm um papel fundamental no processo através 

do qual o termo família ganha sentido no plano discursivo, inserido em narrativas 

carregadas de cunho “moral”.  

 

Como observou Maia (2002) nas brigas de famílias sertanejas cearenses, o termo 

família assume diversos significados dependendo do contexto situacional de onde se fala, 

ou seja, é ambíguo. Nesse contexto, há o prevalecimento do uso do termo parente: “o 

termo família pode ser aplicado a todos os descendentes de um ancestral comum, 

localizável na “árvore genealógica”, como já foi referido (ver capítulo II). Expressões como 

“é família” ou “é da família” podem ser utilizadas como sinônimas de “é parente”, e estão 

relacionadas à ideia de sangue, aos laços de consanguinidade” e ainda por afinidade. 

Contudo, “a qualificação de “família” qualificava uma relação de maior proximidade, 

intimidade e, sobretudo, confiança”. Este princípio, proximidade, se aproxima de como os 

calons se pensam como família, como discuti no capítulo 1.  

 

A relação de proximidade entre “segmentos” da família Cavalcante foi utilizado 

por Bia para justificar a postura de Seu Valdemar diante dos conflitos envolvendo os filhos 

de Paulo e o primo, ficando ao lado da família de Márcio. Isso se deu porque Seu 

Valdemar assumiu desde cedo à posição de figura paterna diante de irmãos e irmãs, por 

se o mais velhos. E, além disso, quando a Milagres, mãe de Márcio, ficou viúva, seu 

Valdemar assumiu a responsabilidade com a família dela; “Se sentia pai de seus filhos”. 

Assim, aqueles que moram no Sumaré, próximos de Seu Valdemar são inimigos dos 

calons que descendem de Seu Rotiro de D. Adelina.  
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Para Bia, mais uma vez o elo entra a família fora quebrado. Esse acontecimento 

levou a redefinição de quem é considero como membro da família ou não. O respeito e 

consideração que Seu Ramim e Seu Itamar tinham para com Seu Valdemar também fora 

deixado de lado. Nas palavras de Bia, “os meninos ficaram desamparados”, ou seja, não 

estavam apoiados por uma rede de relacionalidade (Ferrari, 2010). Ou melhor dizendo, a 

rede de relacionalidade assumiu novas configurações.  

 

Com a permanência da intriga em família, como mencionei acima, em 2009 os 

calons começaram a retornar a Sobral, com a certeza de que uma ação de vingança está 

por vir. Mas se era possível se manter distante do ponto de vista espacial, porque 

retornaram a Sobral? 

 

Restava ainda para mim, compreender o motivo desse retorno. Em uma conversa 

com Biamara no mês de janeiro em frente de sua casa, ela mencionou o fato de terem 

saído de Sobral devido “o acontecimento aí”, percorrendo as cidades de Fortaleza, Bahia, 

Forquinha e, retornando a Sobral. Mesmo ela não mencionado a motivação para esses 

descolamentos, eu sabia de que se tratava. Sem tocar diretamente no assunto do 

assassinato lhe perguntei; Porque voltar a Sobral?  

 

A gente viveu a vida toda aqui em Sobral. Adaptado. Os meninos, Rômulo, 
Adalmir; aqui tem a feira. Conhece todo mundo. Todo juron da feira 
conhece eles. Os meninos dos carros. Já tem nossos meios de vida. Em 
lugar dos outros, ninguém conhece ninguém. “Tem os parentes da Bahia. 
Tão adaptado lá. Sai pra que?” (Anotações em campo/jan./14).  
 

Biamara ao procurar explicar os motivos do retorno a Sobral, fala de uma relação 

com um lugar. A primeira vista ficamos tentados a afirmar que os calons em Sobral tem 

uma relação de pertencimento. Contudo, não é essa dimensão que é assinalada em sua 

fala. Biamara enfatiza os fatos dos homens calons conhecerem os jurons da feira e os 

locais onde podem fazer negócios com carros. Além de ter outros meios de sobrevivência, 

nesse caso empréstimos de dinheiro a juros e atendimentos em Sobral e cidades 

vizinhas. Em resumo, Biamara está falando de uma “rede de relacionalidade” (Ferrari, 

2010) na qual os calons se movimentam em Sobral e cidades vizinhas; possibilitando-os 

manter a maneira de ser calon, bem como servindo para evidenciar como suas relações 
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também podem ser pensadas levando em consideração o meio social mais no qual estão 

inseridos (Bott, 1976).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CAPÍTULO 4 – MODOS DE FAZER A VIDA: A PRÁTICA DE ATENDIMENTO 

 

Como sinalizei nos capítulos anteriores, os ciganos de Sobral não têm emprego 

formal. Entre aqueles que vivem próximos, apenas a esposa de Bruno, Gleice, trabalha 

com carteira assinada na empresa Grendene69. Para manter a sobrevivência cotidiana ou 

como costumam dizer “ganhar dinheiro”, realizam empréstimo de dinheiro a juros a não 

ciganos; negociações envolvendo compra, troca e venda de bens de fácil liquidez; e 

atendimentos em cidades da região Norte do estado do Ceará.  

  

A prática de agiotagem e os negócios podem ser exercidos por qualquer um dos 

homens ciganos independente da idade, dia e horário, com exceção das crianças. O 

empréstimo de dinheiro a juros gera uma renda mensal fixa e dependendo da 

necessidade da parte interessada em contraí-lo, os juros mensais podem ser bem 

elevados, ficando acima de 10%. As negociações pelo contrário, são imprevisíveis, pois 

dependem da disposição de outra pessoa interessada em negociar. 

 

                                                           
69

 Grendene é uma empresa brasileira de fabricação de calçados.  
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 Os negócios podem ser feitos com bens variados: celulares, televisores, freezer, 

moto, carro, entre outros; dependendo do interesse em ter dinheiro em mãos para 

movimentá-lo, tornando-o mais rentável. Mas não ocorrem com frequência. Há situações 

nas quais os negócios são motivados pela necessidade de obter dinheiro para resolver 

situações cotidianas como pagamentos de cheques, realizar o deslocamento de uma 

cidade a outra, comprar gêneros alimentícios. Algumas das negociações acontecem no 

espaço da Feira Livre de Sobral, conhecida popularmente como Feira dos Malandros70. 

Para lá, se deslocam diariamente pessoas de diversas classes sociais interessadas em 

fazer algum tipo de negócio ou apenar adquirir um bem.  Também pode acontecer dos 

ciganos oferecerem os bens a não ciganos com quem têm contatos na cidade de Sobral, 

como pude perceber nos meus deslocamentos do local onde moram até o centro da 

cidade. Ou então, pedem as pessoas conhecidas para lhes indicarem alguém interessado 

em adquirir o bem que pretendem negociar. Essa constatação sinaliza para o fato de que 

a “rede calon” não se limita as relações de parentesco ao passo que se amplia diante dos 

contatos estabelecidos com os não ciganos com diferentes finalidades.  

 

Apesar de ter tomado conhecimento da existência desses três meios de 

sobrevivência, pretendo me deter neste capítulo nos atendimentos, tendo em vista o fato 

de ter me aproximado deste ao longo do trabalho de campo, fosse por meio de conversas 

informais e/ou gravadas.  

 

Ao tomar como exemplo a cidade de Sobral, encontram-se outras pessoas 

oferecendo trabalhos de atendimentos semelhantes aos realizados pelos ciganos; para 

população na cidade de Sobral. Os meios de divulgação que pude identificar se dão pela 

afixação de panfletos em postes de iluminação pública em várias ruas do centro da 

cidade. 

 

                                                           
70

 A feira dos Malandros fica situada nas mediações da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, distante 
cerca de 10 km do local onde os calons moram.  
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Foto 1. Panfleto afixado em poste de iluminação pública 

 

Ou ainda, distribuídos de forma manual.  

 
 

 
 

Foto 2. Panfleto distribuído no Beco do Cotovelo. 

 

Este panfleto começou a circular na cidade de Sobral no início do mês de maio do 

ano de 2013. Aos sábados, uma mulher de aparência jovial fazia a distribuição em um dos 

locais da cidade de grande movimentação durante os dias da semana, Beco do Cotovelo. 
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A distribuição ocorria até por volta do meio dia. Depois desse horário, podia-se encontrar 

panfletos jogados no chão.  

 

Não tenho dados que possam ser utilizados para fazer uma comparação entre o 

serviço oferecido pelos não ciganos na cidade de Sobral e os ciganos, pois não tive a 

oportunidade de realizar nenhuma viagem com os ciganos nos dias que iam realizar os 

atendimentos. Esses exemplos foram apresentados com o propósito de mostrar 

diferenças entre formas de divulgação de um serviço que se aproximam de um modo 

geral, pois tanto ciganos como não ciganos se colocam como aqueles que podem 

funcionar como mediador na resolução de problemas amorosos, financeiros, inveja entre 

outros, como podemos perceber nesse panfleto produzido para divulgar o “trabalho” da 

Madame Delamare de Iemanjá71.  

 

 
 

Foto 3. Panfleto de Divulgação  

 

                                                           
71

 Esse panfleto de divulgação foi o único que tomei conhecimento durante o trabalho de campo. O comum 
é utilizarem as emissoras de rádios. Além disso, não pude conversar com os calons acerca das referências 
utilizadas para escolha dos nomes que são associados aos professores e madames. Como já mencionei, os 
calons se restringiam em falar sobre os atendimentos.  
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Se compararmos esse panfleto de divulgação utilizado por irmã Delamare como 

os dois apresentados anteriormente, Irmã Yasmin e Astróloga Luna, nota-se mais 

elementos comuns do que diferenças tanto no que diz respeito aos elementos gráficos, 

texto e ao que se propõem fazer. Tendo em vista essa constatação qual será a 

singularidade dos atendimentos realizados pelos ciganos? Pode-se reduzi-los a uma 

visão funcionalista na qual seria apenas um meio de conseguir dinheiro?  

 

O meu intuito é mostrar como por meio dos atendimentos, os ciganos reafirmam o 

ideal de vida em família e garantem a autonomia sobre suas vidas. Inicio o capítulo, 

apresentando como diante de um conjunto de representações sociais construídas em 

torno dos “ciganos” a partir da dicotomia ordem/desordem (Ferrari, 2010), os ciganos 

procuram mostrar como os atendimentos se distanciam da ideia de enganação.  

 

 

 

 

5.1 “A gente trabalha” 

 

Nos primeiros dias em campo, ao conversar com Seu Paulo, Seu Ramim e Seu 

Itamar; um dos pontos que emergiu de maneira enfática em suas falas ao se referirem as 

mudanças pelas quais passaram ao longo dos anos tendo como marco divisório o 

momento em que vieram morar na cidade de Sobral; foi a de que hoje “os ciganos” 

trabalham. Também cheguei ao ouvir de D. Nazaré essa referência. No caso deles, os 

homens, dizem, exercer a profissão de radialistas em emissoras de rádios em outras 

cidades próximas ao município de Sobral. Seu Paulo e Seu Ramim me mostraram uma 

espécie de carteirinha na qual consta a designação em letras maiúsculas IMPRENSA, 

nome completo e foto 3x4.  

 

Os dois ainda mencionaram que a profissão de radialista é exercida de forma 

associada a práticas espirituais, sendo a rádio o meio de divulgação do serviço oferecido 

aos não ciganos. E, segundo eles, por terem um dom dado por Deus, estão aptos a 

atenderem a população não cigana e, além disso, têm registro nas Federações Espiritas 
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nos estados do Ceará, Maranhão e Piauí. Nessas ocasiões, nenhum deles ofereceu 

muitos detalhes acerca dos atendimentos.  

 

 A menção aos atendimentos já tinha sido feita por Bia em algumas conversas 

realizadas em sua casa na cidade de Fortaleza, principalmente porque durante o período 

de sua vida no qual viveu entre os ciganos, ela os realizou72 na condição de Irmã Beatriz. 

Mas foi ao expor a Biamara e Márcio o meu interesse em compreender melhor essa 

prática denominada de atendimento, que comecei a perceber entre eles uma resistência 

em falar a respeito desse assunto.  

 

Biamara, ao construir seus argumentos evocou a memória de um passado para 

demarcar a presença de práticas como comprar, vender, trocar e a quiromancia, na 

trajetória de vida de membros de sua família. Ao delineá-las, ela não negou o fato de não 

ciganos também as realizarem, mas no caso deles, “ciganos”, se diferenciam por 

utilizarem-se da retórica para obter vantagens, demonstrando uma habilidade maior, não 

presente entre os não ciganos; “cigano tem uma lábia”. Dentre os pontos por ela tocados, 

o mais significativo em sua fala foi à recusa em oferecer mais informações acerca dos 

atendimentos, pois poderiam trazer para eles problemas no sentido de ser gerada alguma 

forma de exposição para outras pessoas, uma vez que utilizam como veículo de 

divulgação de seus “trabalhos”, emissoras de rádios. Para finalizar, Biamara sugeriu para 

eu voltar o meu olhar para práticas que os ciganos realizam há muito tempo. Em outras 

conversas com ela e Márcio, essas práticas foram definidas como “coisas de ciganos”.  

As práticas denominadas por Márcio e Biamara de “coisas de cigano”, são 

descritas nos estudos sobre ciganos no Brasil, Ciganologia Brasileira, de cunho 

acadêmico – Souza (2012); Silva (2010), Ferrari (2010); Goldfarb (2004), Sant’ana (1983) 

– todavia, não se pode tomá-los para pensar um modelo clássico de vida cigana. Afinal, 

“os ciganos não foram tema privilegiado de pesquisas propriamente etnográficas por parte 

dos antropólogos brasileiros. Não há o que se poderia chamar de uma ‘monografia 

clássica’ no tema” (Ferrari, 2010). 

                                                           
72

 Ver cap. 2.  
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 O próprio caráter nômade atribuído aos ciganos pode ser condicionado por 

diversas variantes, como necessidade de fazer negociações, resistência da população 

local em aceitá-los por períodos longos de tempo nos limites territoriais, como me 

relataram os calons em Sobral. Dito de outro modo, as relações de similaridades devem 

ser pensadas a partir do contexto que estou descrevendo e utilizadas para estabelecer 

comparações com outras etnografias. Caso contrário, estaremos construindo imagens a 

respeito dos ciganos como o fizera cronistas, viajantes, a literatura ocidental (FERRARI, 

2002); dando-lhes uma “aparência exterior”. 

 

Retomando a indicação de Márcio e Biamara, essa tinha como propósito principal 

desviar o meu olhar para outras questões. Mas o que estava implícito nessa ação? A 

partir de então, comecei a me questionar sobre o receio de Biamara em falar a respeito 

dos atendimentos. Em uma conversa com Bia em sua casa na cidade de Fortaleza, ela 

me narrou uma situação que me ajudou a compreender esse posicionamento, bem como 

o porquê da insistência de Seu Paulo, Seu Ramim e Seu Itamar em afirmarem diante de 

mim, um desconhecido, que hoje “os ciganos” trabalham.  

 

Bia começou relembrando o momento do casamento de sua filha Biamara. 

Segundo ela, este ocorreu de acordo com “as tradições ciganas” e foi gravado na íntegra 

por uma equipe da Tv Jangadeiro do estado do Ceará. Dias após a gravação, a 

reportagem foi exibida em um dos telejornais locais da respectiva emissora com o 

seguinte tema: “A tradição nos casamentos ciganos na cidade de Sobral”. Nesta exibição, 

Seu Itamar apareceu em alguns trechos da reportagem, sendo identificado como cigano.  

 

Nesse tempo, segundo Bia, Seu Itamar tinha um programa de rádio em Coreaú, 

cidade do interior do estado do Ceará distante 69,3 km de Sobral. As pessoas atendidas 

por ele; ao verem sua imagem na Tv associada à identificação como cigano reagiram de 

formas diferentes. Uns deixaram de procurá-lo. Outros queriam que ele devolvesse o 

dinheiro referente aos atendimentos e trabalhos realizados73.  

                                                           
73

 A prática de atendimento e outras denominações que giram em seu entorno como consulta e trabalho se 
aproximam das categorias utilizadas na umbanda (Cf. Chaves, 2011). Contudo, não consegui identificar 
durante o trabalho de campo calons iniciados na umbanda ou adeptos a essa religião. Todos se dizem ser 
católicos.  
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A reportagem teve tanta repercussão que a rádio deixou de funcionar. Para Bia, 

isso aconteceu devido à condição de cigano de Seu Itamar: “Era a mesma pessoa. A 

única diferença era porque ele era cigano”. Em outras palavras, o fato de Seu Itamar ser 

denominado na reportagem como cigano alterou de forma significativa a forma como ele 

era visto pelos não ciganos os quais atendia. A partir de então, passaram a lhe qualificar 

como um indivíduo não digno de confiança por ter os enganado.   

 

O caso descrito por Bia não pode ser pensado de forma isolada. Tanto ela como 

os ciganos têm conhecimento da permanência de preconceitos associados a processos 

de estigmatização e formas de discriminação em decorrência do fato deles se 

reconhecerem e serem reconhecidos pelos outros como “ciganos”. Trarei outras 

situações, para mostrar como os calons o percebem, influenciando em certa medida o 

modo como se posicionavam diante de mim em algumas situações.  

 

No primeiro dia em campo, 28/12/2012, Marcelo, filho de Seu Paulo, juntou-se a 

nós nos fundos da casa de Biamara. Ele narrou o seguinte fato acerca da construção das 

casas no local onde moram atualmente. Em 2010, quando tomaram a posse legal do 

terreno, seu pai comprou lonas pretas e colocaram-nas na parte do terreno próximo a 

beira da estrada para servirem de abrigo, protegendo-os do sol enquanto as casas não 

ficam prontas. Lá, os calons, passavam a maior parte do dia. À medida que as paredes 

das casas foram erguidas e cobertas com telhas, as lonas foram retiradas. Com o tempo, 

ao se deslocar ao centro da cidade de Sobral Marcelo ficou sabendo que as pessoas ao 

passarem diariamente de topic por ali, viam a movimentação e comentavam que “os 

ciganos” tinha se apossado de forma indevida do terreno. Os comentários dos não 

ciganos, segundo Marcelo, deixavam explícita a permanência de formas de preconceito 

em relação aos ciganos. Antes de concluir seu raciocínio, indagou-se: — “Do quê o 

cigano sobrevivi? Porque todos dizem que cigano vivi de roubo”; sugerindo para eu 

abordar essa questão na minha pesquisa. Ou seja, como os ciganos conseguem dinheiro 

para garantir sua sobrevivência.  
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Em certa medida, a reflexão de Marcelo corrobora com a imagem de pessoas na 

cidade de Sobral com quem tive contato e conversei brevemente sobre a pesquisa entre 

os ciganos. Durante esses diálogos, havia a recorrência em questionar-se sobre como os 

ciganos obtinham dinheiro para construir em tão pouco tempo, menos de três anos, casas 

naquele patamar, pois não trabalham. Sem delongas afirmavam indiretamente que os 

ciganos conseguem dinheiro roubando: - “Eu ouvi dizer que eles roubam gado”.  

 

A menção a atitudes preconceituosas em relação a ciganos não se restringe a 

esse episódio narrado por Marcelo: – “Só há uma coisa que não muda, o preconceito. Eu 

já senti na pele74”; transcendendo o tempo. Ao longo da pesquisa de campo escutei em 

diferentes momentos; diálogos pontuais sobre questões relacionadas à pesquisa, 

conversas entre os próprios ciganos, durante ligações via telefone celular; à referência a 

diversas formas de preconceitos/discriminação resultantes da interação com jurons.  

 

PESQUISADOR: Apesar do contato com a população local, havia 
preconceito pelo fato de vocês “serem ciganos”? 
SEU RAMIM: Tinha pessoa que ainda tinha algum preconceito. Ainda hoje 
tem. Ainda hoje tem pessoa que tem preconceito.  
É porque se uma pessoa disser, pode vir ali dez, doze pessoas. Lá vem 
Fulano, fulano e fulano. Vem um cigano no meio, não chama pelo nome, 
chama cigano. [...] Todo mundo é a mesma coisa (Seu Ramim, conversa 
gravada, jan./2013). 
 

Nas palavras de Seu Ramim, os ciganos não são identificados por seus nomes 

próprios75 os quais muitos constam nos documentos oficiais de identificação. 

Diferentemente da convenção adotada em sociedade para se referir a não ciganos. 

Tratados como iguais: – “Eles não dizem o cigano, mas os ciganos76”; – “Se uma cigana 

faz um malfeito ali. Foi todas ciganas77”; os não ciganos se reportam aos ciganos sempre 

por meio da palavra cigano do plural. Exprimindo uma totalidade possível de ser descrita 

por meio de um conjunto de práticas comuns. Nesse caso, pela ausência de 

determinadas normas de condutas esperadas para a vida em sociedade.  

 

                                                           
74

 Fala de Biamara anotada posteriormente no diário de campo, após uma conversa com ela e Márcio ao 
me deslocar de carro com os dois do espaço onde moram até a entrada da cidade de Sobral.  
75

 Silva (2010) identificou essa mesma percepção por parte dos calons da família Alves dos Santos.  
76

 Fala de Seu Paulo em conversa informal na casa de D. Nazaré no dia 28/12/2012.  
77

 Fala de D. Nazaré.  
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Como “viajavam” com frequência, “arranchavam-se debaixo de árvores”, os não 

ciganos não os viam com bons olhos, principalmente por não terem “um lugar fixo para 

morar”. Em decorrência da “vida transitória”, isto é, de viverem andando de um lugar a 

outro; a palavra cigano passou a ser associadas diretamente a um conjuntos de imagens 

negativas representadas na figura do ladrão, assassino, enganador, marginal. Sendo que 

para Seu Ramim e demais calons essas imagens ainda permanecem nos dias atuais78.  

 

É disso que nos fala D. Nazaré em uma conversa gravada na frente de sua de 

sua casa em uma tarde ensolarada de domingo, ao formular uma resposta para a 

seguinte indagação: “Foi difícil à adaptação da vida em Sobral levando em consideração o 

preconceito que há em relação aos ciganos?” 

 
Não. Eu pra mim não foi não. Eu já era muito conhecida aqui de Sobral. 
Pra mim todo mundo já me conhecia. E sempre o povo discrimina mesmo. 
Mas a gente não dá ouvido nem liga. Porque a gente não vai ligar pra 
discriminação. Ele discrimina. Tem discriminação pra índio. Policia. 
Qualquer um que tenha ou que seja de outro, de outra; de outra imagem 
que seja; cigano, índio, policial. Eles discriminam. Negro, eles discriminam. 
Mas a gente não liga pra isso não. Vai fazer sua vida e toca o barco pra 
frente. A gente tem muito amigo aqui dentro de Sobral. Todo canto a gente 
arranja amigo. Eu mesmo sou muito fazedora de amizade. Onde eu chego 
eu faço amizade com todo mundo. Nem muitas pessoas pensa que eu sou 
cigana. Mas eu não nego não; sou cigana mesmo. Eu nunca neguei minha 
parte de cigana não. Se quiser é assim. Se não quiser. Que a gente vive à 
custa da gente. Trabalha. Não vive precisando do trabalho de ninguém.  
Tanto faz. Pra mim, tanto faz eles dizer que eu não sou cigana como dizer 
que sou cigana.  
Eu ainda me orgulho de dizer pra eles que sou cigana. Porque hoje os 
ciganos tá tendo mais as coisa do que os próprio morador. E os ciganos 
hoje em dia não anda fazendo a parte... Porque os morador de hoje, a 
metade é tudo preso. É tudo. É tudo assaltando. É roubando e cigano não 
usa isso aí não. Num anda assaltando. Num anda roubando. Num... Aí os 
presídio é tudo cheio de morador. Os nossos meninos nenhum nunca foi 
preso.  
Esse meu meninos tem 26 ano de idade, ele nunca. Ele nunca foi na porta 
de uma cadeia graças a Deus. Graças a Deus.  
Ele bebe. Mas nunca matou. Nunca andou batendo em ninguém. Nunca 
maltratando ninguém. Bebe e pronto. Nunca andou assaltando. Também 
graças a Deus nunca precisou.  
E aí, a gente num fica nem com vergonha das coisas porque acontece 
mais na família de morador do que na de cigano.  

                                                           
78

 Para uma discussão mais detalhada da forma como essas “representações coletivas” são construídas 
pelos não ciganos em diferentes contextos ver Goldfarb (2004), Silva (2010) e Souza (2011).  
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As meninas também da família nenhuma tudo se considera. Num vira puta 
que vai pra cabaré e tudo. Tem os namorado, elas casa tudo direitinho. 
Tem marido (D. Nazaré, conversa gravada em mar/2013).  

 

Apesar das pessoas lhes conhecerem na cidade de Sobral, D. Nazaré faz alusão 

a um processo de discriminação não restrita apenas aos ciganos. Chegando a outros 

segmentos sociais marginalizados e tratados de modo homogeneizante: índios, negros; 

vistos pela sociedade como o “outro”, isto é, a representação da alteridade. Mas essa não 

é uma preocupação que ocupa o seu tempo, como também a sua identificação enquanto 

cigana; “Nem muitas pessoas pensa que eu sou cigana. Mas eu não nego não; sou 

cigana mesmo”; apensar não haver negação de identificação como cigana. D. Nazaré 

valoriza a amizades feitas com as “pessoas” na cidade de Sobral. Importa-se em “fazer a 

vida por meio do trabalho” e ter uma vida econômica melhor que a dos não ciganos. 

Garantir a sobrevivência cotidiana sem se subordinar a não ciganos por meio de vínculos 

empregatícios.  

 

Além disso, os ciganos não envergonham a família, pois os ciganos não assaltam, 

roubam, matam, agridem os outros, as ciganas não se prostituem; como fazem os 

moradores. O que pode ser percebido numericamente pela quantidade de não ciganos 

nos presídios. A noção de vergonha expressa por um conjunto de ações não aceitas na 

vida em sociedade; assaltar, roubar, matar, agredir, prostituir-se; para D. Nazaré marca 

diferenças entre ciganos e não ciganos. Ou seja, a noção de vergonha para os calons se 

constrói pela ausência dessas ações em sua família. Importa, com já dissera D. Nazaré, 

amanhecer o dia para “fazer a vida trabalhando”, tecer amizades como “pessoas 

importantes” na cidade de Sobral, “adquirir bens”, manter a autonomia de suas vidas, pois 

essa é a forma dos calons viverem no presente. Não havendo a necessidade de afirmar a 

“vida de cigano” calcada em um passado nômade mesmo diante das mudanças pelas 

quais passaram depois que começaram a morar em Sobral.  

 

Borges (2007) constatou em seu estudo sobre ciganos na cidade de Juiz de Fora, 

Minas Gerais, que entre as últimas décadas do século XIX e início do século XX, os 

ciganos encontrados no espaço urbano passaram a ser vistos como um obstáculo ao 

projeto modernizante idealizado pela cidade frente à transição do capitalismo no país. 
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Passando a ocupar a ocupar páginas literárias de jornais da cidade, eram retratados 

como indivíduos indesejados que deveriam ser controlados.  

 

Fazia-se referência aos ciganos como sendo mendigos, enganadores, vadios. As 

ações ligadas ao comércio e a “previsão do futuro” eram destacadas como destoantes do 

modelo de sociedade que se desejava implantar. Aqui, me interessa a reflexão feita pela 

historiadora em torno da “previsão do futuro”, uma vez que esta se relaciona em certa 

medida com os atendimentos.  

 

Por meio de matérias de jornais, Borges (2007) identificou que havia na cidade de 

Juiz de Fora mulheres a quem se atribuía o dom de prever o futuro. Estas eram 

valorizadas pela presença marcante do sotaque francês e de terem viajado para os 

Estados Unidos e, sobretudo, uma aparência condizente com o projeto modernizador. 

Quando as ciganas eram quem se intitulavam ter essa capacidade, a situação se invertia. 

“Todo o glamour em torno da previsão do futuro, porém, desaparecia completamente, 

indiferente o jornal quando a frente do (a) consulente estava uma cigana”. Essa inversão 

se dava tanto pela associação das ciganas a imagens pejorativas como por sua 

aparência. O que justificava as constantes repreensões e/ou apreensões feitas pela 

polícia e noticiadas nas páginas dos jornais. 

 

Mesmo havendo um abismo temporal e espacial entre os contextos retratados, o 

que está em jogo não é a prática em si, mas um conjunto de representações sociais 

construídas pela sociedade que giram em torno dos sujeitos que as exercem, ou seja, os 

ciganos. Com base nessa reflexão, pude entender porque a necessidade dos três irmãos 

em falar que trabalham e de Biamara em adverti não poder oferecer mais informações 

acerca da prática de atendimentos. Dito de outra maneira, os calons procuraram mostrar 

diante de mim, um desconhecido, que tem um meio de garantir a sobrevivência cotidiana 

como os não ciganos, levando Seu Itamar a afirmar que hoje realizam um “trabalho com 

práticas espirituais”. Ou seja, não são desocupados, vagabundos, minimizando de modo 

sutil as representações da desordem as quais são associados. Afastando os olhares 

desconfiados dos não ciganos que os consideram ricos por morarem em casas 



140 
 

confortáveis e possuírem carros. Ao mesmo tempo em que não são vistos trabalhando. 

Criando assim, um contraste aparente, pois estão confrontando elementos similares. 

 

 Entre si, em família, contudo, não se faz alusão a palavra trabalho quando 

alguém pergunta se outro está em casa. O uso comum é: “viajou para atender”. Os 

próprios calons usavam esse código social ao falarem comigo: - “Professor, diga a 

Biamara que traga os meninos, pois eu tenho que ir mais cedo para atender uma mulher 

na rua”; - “Pode ser no sábado depois do meio dia, porque eu vou atender em Cariré”.  

Isso implica em dizer que só se faz sentido para um cigano designar os atendimentos de 

trabalho quando estão na presença de outro, isto é, aquele que está fora das relações 

familiares. Em família, usa-se expressões do tipo: “viajou para atender”, “cheguei de 

viagem”, “amanhã irei atender pela manhã”. 

 

No mesmo direcionamento, a postura de Biamara é uma estratégia de proteção, 

pois tem conhecimento de que caso as pessoas venham tomar conhecimento de que são 

ciganos, provavelmente deixarão de procurá-los na busca de realizar atendimentos. 

Havendo, também cuidados com qualquer forma de exposição seja por meio de gravação, 

fotografia, filmagem, principalmente se forem associados ao “trabalho nas rádios”.  

 

Não é por acaso que toda vez ao falarem diretamente para mim sobre os 

atendimentos, tinham a preocupação de esclarecer que não enganam as outras pessoas 

e não as forçam a lhes fazerem nenhum pagamento; “A gente não engana as pessoas. 

Elas não são obrigadas a pagar. Dão porque querem”. Como me disse um dia D. Nazaré, 

eles, calons, vão às rádios e divulgam para a população local que estão oferecendo um 

serviço e quem os procura já vem informado que terão que pagar por esse um valor de 

cinquenta reais. Em nenhuma ocasião eles chegam às casas dos não ciganos para 

abordá-los, como acontecia no período em que andavam.  

 

Outra imagem que também procuravam desassociar era a de que não tem o dom 

de prever o futuro. Designando-se como orientadores espirituais. Outros ainda, admitem 

que essa conversa de orientador espiritual não passa de “conversa” e/ou  “lábia”, ou seja, 
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a capacidade e envolver as pessoas que os procuram em um diálogo. E ainda, há quem 

diga ter a capacidade de “ver o passado, falar sobre o presente e prever o futuro”.  

 

As designações dadas pelos ciganos, mesmo não sendo consensuais giram em 

torno de afastar a associação da prática de atendimento ao ato de enganar. Se os 

ciganos enganam ou não os outros, essa é uma questão que só poderia ser 

conceitualizada a partir de uma observação direta seguida de uma descrição situacional 

envolvendo calons e não ciganos no momento de realização de um atendimento e suas 

fases seguintes, bem como se os calons lhe atribuíssem esse sentido. Qualquer 

conceituação a partir do outro, isto é, não ciganos pode nos levar a ver os ciganos a partir 

de conceitos ausentes em seu contexto sociocultural.   

 

Ferrari (2010) ao vivenciar “um dia de cigana”, circunstância na qual saiu para rua 

com as ciganas com a finalidade de obter dinheiro dos não ciganos através da leitura da 

sorte, nos oferece outros elementos para pensar a noção de engano como uma forma 

diferenciação que produz um jeito cigano, isto é, calonidade.  

 

Esses exemplos mostram que, se a leitura da palma da mão não é ela 
própria entendida como dotada de um poder sobrenatural, este certamente 
está presente na socialidade calon e na relação entre calons e gadjes. 
Essa percepção obriga a reconceitualizar o engano para os Calon. Se de 
fato as calins podem “fazer feitiço” ou fazer um “pedido” ao pai-de-santo, 
isto é, se de fato elas encontram meios de manipular forças sobrenaturais 
para alterar o destino das pessoas, porque deliberadamente falam da 
leitura da sorte como engano? Minha sugestão é que o engano é antes 
entendido como um mecanismo de diferenciação. [...] O engano seria, 
nesse sentido, uma faceta do processo de diferenciação que produz 
calonidade (FERRARI, 2010, p. 196). 

 

Como um mecanismo de diferenciação entre ciganos e gadjes, o engano é visto 

pelos ciganos de forma positiva (FERRARI, 2010). Já entre os calons pelo menos 

idealmente a associação dos atendimentos a enganação assume um caráter pejorativo 

quando visto pelos não ciganos, desqualificando-os, pelos menos quando conversávamos 

sobre esse assunto. Mas afinal, em que consiste um atendimento? Será que estes se 

reduzem a uma perspectiva funcionalista, isto é, um meio de conseguir dinheiro? 

 

5.2 A prática de atendimentos  
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Os atendimentos são realizados por Seu Ramim e D. Nazaré, Seu Paulo, Seu 

Itamar, Biamara e Márcio. Biamara e Márcio começaram a realizá-los no ano de 2009. Os 

demais não sabem precisar quando iniciaram. A estimativa é que iniciaram há alguns 

anos após virem morar na cidade de Sobral, por volta da década de 1970. Os calons 

também afirmam que esse tipo de “trabalho” também é exercido por não ciganos.  

 

Antes de morarem em Sobral, costumavam andar sempre em grupo na busca de 

adquirir dinheiro para garantir a sobrevivência de suas famílias, bem como havia menos 

diferenciação entre si. Um dos meios utilizados consistia em formarem uma roda no meio 

das praças e os homens calons realizavam adivinhações com olhos vendados. Os não 

ciganos, ao se aproximarem, eram estimulados a comprar um espécie de ficha para 

assistir a apresentação. Enquanto isso, as calins iam às casas dos não ciganos com o 

intuito de praticar a quiromancia com o objetivo de conseguir dinheiro e/ou alimentos. 

 

Atualmente, Seu Paulo e Seu Itamar viajam79 sozinhos para realizá-los. 

Eventualmente, outro cigano os faz companhia. Este acompanhante assume a função de 

um “ajudante”. No caso, de Seu Ramim e D. Nazaré, Márcio e Biamara, viajam juntos na 

maioria das vezes. Pode acontecer de Márcio ir sozinho como aconteceu entre os meses 

de abril a junho de 2013, em decorrência do fato de Biamara não ter empregadas 

domésticas para cuidar de seus filhos.  

 

Um dia ao indagar Seu Itamar se os atendimentos são realizados de forma 

individual ou em grupo, obtive a seguinte resposta: “Você já viu dois delegados em uma 

delegacia” (risos). Não dar certo. Há conflitos”. Ou como me disse Biamara ao lhe fazer 

uma pergunta similar: “Antigamente iam juntos. Faziam a roda. A mãe falou? Mas hoje é 

cada um por si. Hoje mudou”. Ou seja, evita-se a presença de outro calon que também 

realiza atendimentos para evitar conflitos, provavelmente  entre as posturas e 

posicionamentos tomados diante de determinada situação nas quais pontos de vistas 

podem divergir, bem como no que diz respeito a divisão do dinheiro obtido. A prática de 

                                                           
79

 O viajar para os calons diz respeito a um deslocamento em um espaço de tempo curto. Retornando, na 
maioria das vezes, no mesmo dia para casa. Para um descrição mais densa dessa relação dos calons com 
o espaço ver Ferrari (2010).  
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atendimentos encena ainda, a possibilidade de um calon construir para si um espaço no 

qual irá “fazer a vida” e conseguir os meios de “viver bem”, fomentando sua 

individualidade, como mostrei no primeiro capítulo.  

 

Durante dois ou três dias da semana, viaja-se em carros para atender não 

ciganos em cidades vizinhas. Vale ressaltar que apenas Seu Itamar, realiza atendimentos 

na cidade de Sobral. Raramente, as viagens realizadas pelos calons duram mais que dois 

dias. Nos finais de semana, os ciganos estão em casa junto com suas famílias nucleares. 

Há uma espécie de rotas das cidades a serem percorridas durante os dias da semana, 

variando entre duas ou três. Em cada cidade, realizam os atendimentos durante um dia. 

Mas há a possibilidade de retornarem a mesma cidade durante a semana, caso alguém 

entre em contato por meio de telefone celular. Quando uma cidade deixa de gerar renda, 

procuram-se outras. Mas o comum é permanecerem atendendo em uma mesma cidade 

por um longo período de tempo, até mais de quinze anos.  

 

Por volta das 5h30min saem de casa. O horário de saída é determinado pela 

distância que terá de ser percorrida até chegar à cidade onde realizarão o atendimento. 

Na maioria das vezes, retornam para casa antes do meio dia. Quando as cidades estão 

localizadas mais distantes ou há uma demanda significativa de pessoas querendo ser 

atendidas, pode acontecer de chegarem ao período da tarde.  

 

Nas cidades onde realizam atendimentos, têm programas mensais em emissoras 

de rádios locais que são utilizados para a divulgação do serviço ofertado a população 

local. Cada programa, diário, dura em torno de meia hora e compõe a grade da emissora 

de segunda a sexta-feira. Vejamos a seguir a programação da Rádio Pioneira que conta 

com dois estúdios, uma na cidade de Sobral e outra em Forquilha, município distante 

cerca de 16,8 km  do município de Sobral; na qual o Prof. Gabriel tem um programa que 

vai ao ar de segunda a sexta.  

TABELA DA NOVA PROGRAMAÇÃO80 

                                                           
80

 Disponível em:  
<http://www.pioneiraam830.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=28.> 
Acesso em: 14 de maio de 2013 às 13h 32min.  

http://www.pioneiraam830.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=28
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Uma Programação diversificada, informativa, com muita música e participação popular. A Rádio 
Pioneira AM830 oferece a melhor programação da Rádio AM  para os nossos ouvintes. 

SEGUNDA A SEXTA 

HORÁRIO RESPONSÁVEL PROGRAMA STUDIO OBS 

05:00 as 06:00 
    

06:00 as 06:30 Prof. Gabriel 
Sua vida seu 
destino 

Sobral Seg/sexta 

06:30 as 07:00 Verdes Mares Rádio Notícia 
Verdes Mares 

Forquilha Seg/sexta 

07:05 as 08:00 Cristiano Madeira Espaço Livre Forquilha Seg/sexta 

08:05 as 09:00 Jacinto Pereira Rádio Debate Sobral Seg/sexta 

09:05 as 10:00 Cleide Cavalcante Revista Semanal Forquilha Seg/sexta 

10:05 as 11:00 Tony Prado  Forquilha Seg/sexta 

11:05 as 12:00 Junior Costa 
 

Bate papo com 
Junior Costa 

 

Forquilha Seg/sábado 

12:05 as 13:30 João Luiz Diário da Zona 
Norte 

Sta. 
Quitéria 

Seg/sexta 

13:35 as 15:00 Jair Kovalick 
Rasga 
Kovalick 

 

Forquilha Seg/Sexta 

15:00 as 16:00   Forquilha Seg/sexta 

16:05 as 17:00 Esquerdinha Estação Catedral Forquilha Seg/sexta 

17:05 as 18:00       Seg/sexta 

18:05 as 19:00 J. Carlos 
 

Bola Rolando Forquilha Seg/sexta 

19:00 as 20:00 Hora do Brasil       

20:05 as 21:00 Wellington Soares Desabafo do Povo Sobral Seg/sexta 

21:05 as 22:00     

22:05 as 23:30 Pst. Clerton Deus é Amor Sobral Seg/sexta 

Quando estão na referida cidade, realizam o programa ao vivo. Nos outros dias 

uma gravação vai ao ar, bem como vinhetas ao longo do dia. Como por exemplo, essas 

utilizadas no tempo em que Bia se identificava como Irmã Beatriz.  

 

O seu destino pode ser traçado de maneira benéfica. O mal pode ser 
curado. A paz pode reinar na sua família quando se busca as forças do 
bem. Neste horário, a vossa emissora tem o prazer de apresentar o 
programa Falando aos Corações. Horóscopo, simpatias e significados dos 
sonhos. Dicas de plantas medicinais. Conselhos amigo. Mensagem de 
otimismo. Orações fortes. Tudo só na palavra da sua orientadora espiritual 
Irmã Beatriz. A mulher que Deus lhe deu o dom de orientar os que vivem 
desorientados, solucionar os problemas dos que soluçam. Que choram 
sem saber por quê.  
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Acabamos de apresentar mais um programa de fé, amor e otimismo. Este 
programa tem a responsabilidade da astróloga e espírita Irmã Beatriz. 
Lembre-se seu problema tem solução. Escreva hoje mesmo e a procure 
pessoalmente. Escute o nosso programa. Sua presença espiritual é mais 
um elo na corrente da fé que lhe a segurança de Deus pai todo poderoso. 
E que a paz esteja convosco. Até amanhã se o criador nos permitir81.  

 

No que diz respeito aos horários dos programas nas emissoras de rádio, há 

preferência pelos primeiros horários da programação, entre 6h e 6h30min. O que está 

relacionado com a conciliação entre horário de atendimentos na cidade e o retorno para 

casa no mesmo dia. Durante o programa ao vivo, ainda, recebem ligações de ouvintes, 

respondem cartas, leem o horóscopo do dia.  

 

Nas rádios não são conhecidos por seus nomes próprios os quais estão 

registrados nos documentos oficiais. Eles utilizam codinomes associados à palavra 

professor, mestre ou madame para divulgar os horários e locais de atendimento, bem 

como repassam número de celulares para que os interessados em serem atendidos 

entrem em contato.  

 

O uso de nomes oficiais e oficiosos entre os calons de São Paulo têm dois 

significados diferentes, um é usado no momento de diálogo com o mundo exterior 

(Estado) e outro interno (parentela), seja para marcar diferenciações entre si ou diante de 

pessoas de outra parentela (Ferrari, 2010), compondo o modo como os calons se pensam 

enquanto pessoas.  

 

[...] a coexistência de nomes oficiais e oficiosos revela a dinâmica da 
concepção da pessoa calon, que é obrigada a dar conta do exterior (nome 
oficial), e equilibrar transmissão (sobrenome oficial) e individuação 
(apelido). Os nomes oficiosos enfatizam a individuação no interior de uma 
parentela, enquanto os sobrenomes, enfatizam a classificação da pessoa 
numa parentela em oposição a outras (Ferrari, 2010, p. 207).  

 

Os ciganos de Sobral usam também apelidos (nomes oficiosos) internamente as 

relações fundadas na parentela, tais como Seu Paulo, Piá; D. Nazaré, Socorro, Ramon, 

Seu Ramim e se aproximam dessa relação identificada por Ferrari (2010). Em se tratando 

                                                           
81

 Arquivos de áudio disponibilizados por Bia. No caso do que realizam os atendimentos hoje, não tive 
acesso a vinhetas ou cheguei a ouvir um de seus programas nas emissoras de rádios. 
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dos nomes usados quando exercem a prática de atendimentos, como já mostrei, a 

principal finalidade é vista afastar qualquer vínculo com o nome oficial adotado diante do 

Estado brasileiro. A explicação dada pelos calons é que se forem identificados pelos 

outros como ciganos, haverá uma diminuição de pessoas para serem atendidas sob o 

argumento de que serão enganados, entre formas de preconceitos/estigmas: - “Se disser 

que é cigano dizem logo que é ladrão”.  

 

Os ciganos falam ainda, do alto custo para manter um programa na rádio e as 

vinhetas mensalmente. A potência de alcance da rádio é o parâmetro utilizado para o 

estabelecimento do preço. Podendo variar entre cem e três mil reais. Sendo que mesmo 

não tendo realizado atendimentos suficiente durante o mês, precisam precisar pagar o 

valor acordado com emissora de rádio.  

 
Nós os mensal. Vamos supor aí mil reais. Paga duzentos, duzentos... Mas 
tem rádio até de cem reais. Cinquenta reais. Mas tem rádio até de três mil 
reais. Aquele rádio de longo alcance que vai lá, pega muita cidade (Seu 
Ramim, 18/03/2013). 
 
 

Se por um lado, manter um programa diário em uma emissora de rádio envolve 

um custo financeiro. Por outro, permite chegar a um número maior de pessoas em outras 

cidades que podem vir a se interessar em ser atendidos. Diferentemente de quando os 

calons saiam de cidade em cidade atracando os não ciganos.  

 

O atracar acontece na rua e se resume, para os ciganos, em chamar as pessoas 

para uma conversa reservada na tentativa de obter dinheiro, colocando-se como aquele 

que tem o dom de resolver problemas de cunho amorosos, inveja, intrigas, vícios 

dominantes. Os calons que conheci não tem mais essa prática. – “Hoje mudou a gente 

atende em um hotel, pousada. Antigamente, a pessoa ia passando e era parado”.   

 

Ao conversar com D. Nazaré a respeito dessa prática, ela me disse que “as 

ciganas do Sumaré” ainda a fazem, sendo possível encontrá-las próximo as barracas 

onde são vendidas peças de vestuário, localizadas ao lado da Santa Casa de Misericórdia 

de Sobral. Segundo Biamara, elas ficam escondidas entre as barracas, pois há 
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fiscalização de agentes municipais da Prefeitura de Sobral com a finalidade de inibir a 

presença delas.  

 

O uso da rádio como meio de divulgação dos serviços oferecidos a população não 

cigana, está envolto em um universo social no qual os ciganos têm conhecimento de que 

ao realizarem essa prática na rua identificada no passado como atracar, serão 

identificados pelos outros como ciganos, tal como se percebe na afirmação de Márcio: 

“Você passa ali, é cheio de cigana. Deixe eu ler sua mão, colocar um baralho. Aí cobra 

tanto”. De certo modo, ao usarem essa estratégia eles se distanciam dos sinais facilmente 

reconhecidos pelos não ciganos como definidores de “práticas ciganas” e se aproximam 

dos não ciganos que também usam a rádio com a mesma finalidade. Como me disse Bia 

a partir de sua experiência como irmão Beatriz, não há diferenças significativas entre o 

conteúdo presente do ponto de vista do texto retórico utilizado no atracar e em um 

atendimento realizado em um lugar distante dos olhos de quem passa. Para Bia, houve 

apenas mudanças na forma de como se dar a aproximação das pessoas.  

 

Nessa perspectiva, considerado pertinente narrar a situação que vivencie quando 

fui atracado por um cigana ao lado da Santa Casa, procurando mostrar essa permanência 

no modo de proceder quando se está na presença de um não cigano que será atendido. 

Como tomei conhecimento da presença dessas ciganas “atracando”, resolvi ir até o local 

indicado pelos calons com o intuito de observar como se dar o ato de atracar. 

Inicialmente, observei de longe a movimentação das pessoas na rua, bem como dos 

ciganos.  

 

Enquanto as pessoas passam pela rua, um homem e/ou uma mulher de meia 

idade saem do local onde estão recolhidos e com gestos feitos pelas mãos os chamam. 

Alguns param e conversam rapidamente, outros não lhes dão atenção. Um casal ao ser 

parado pela cigana, demorou um pouco mais e logo, a cigana tratou de chamá-los para o 

lugar onde ficam entre as barracas. As pessoas que também observavam a atitude da 

mulher, faziam comentários de que ela estava enganando as pessoas distraídas e que 

além disso, não sabem que ela se trata de uma cigana.  
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Depois de decorrido quase uma hora, resolvi voltar para ao Flat onde estava 

hospedado na cidade de Sobral. Ao caminhar pela rua, fui abordado pela mulher 

apontada pelos outros, como cigana. Com um tom de voz suave e gestos sutis, ela me 

chamou e travamos o seguinte diálogo em um local não visível aos olhos dos transeuntes.  

 

MULHER: Venha cá. 
Aproximei-me dela.   
MULHER: Você é daqui? 
EU: Estou passando uns dias aqui. 
Cigana: Mas não é daqui? Faz o que da vida? 
EU: Sou professor.  
MULHER: Professor de aula? 
EU: Sim. 
MULHER: Eu sou dos Cavalcante do Maranhão. Quando você passou eu 
vi que tem muita inveja em cima de você. Já quiseram até te fazer o mal. 
Não foi? 
(Fiquei calado.) 
MULHER: Você tem um agrado? É de bom coração? 
(Tirei dois reais do bolso e lhe entreguei. A cigana me chamou mais para 
perto do muro e com as duas mãos me colocou na sua frente.) 
MULHER: Você é crente? 
EU: Não. 
(Começou a fazer uma espécie de prece. A cada prece dizia para eu falar 
amém. E continuamos o diálogo). 
MULHER: É solteiro. 
EU: Sou 
MULHER: Mas não quer ficar assim pra sempre. Todo homem quer uma 
mulher. 
EU: Sim (Ri) 
MULHER: Já te fizeram sofrer! Tem alguém que você goste? 
EU: Sim.  
MULHER: Qual o seu nome? 
EU: Ricardo. 
MULHER: E o nome dela? 
EU: Emanuela. 
MULHER: Já tentaram separar vocês dois. Mas ela vai ser sua.  
(Percebendo-se o meu desinteresse, a cigana mudou de assunto) 
MULHER: Sua mãe tem alguma doença? 
EU: Não. 
MULHER: Diga graças a Deus. 
EU: Graças a Deus. (Respondi quase que automaticamente)  
(A cigana começou a fazer uma oração e pedia para eu repetir depois de 
sua fala. Segui mais uma vez sua orientação. Em seguida, tirou do bolso 
uma tubo de linha de cor rosa. Deu-me um pedaço e disse: 
MULHER: Dê dois nó e diga o seu nome e o dela. 
(Segui sua orientação)  
MULHER: Fez o que eu disse? 
EU: Sim. 
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(Entreguei-lhe o pedaço de linha. De repente, ele me entregou a linha toda 
embaralhada e pede para eu ver se os nós ainda estavam lá. 
MULHER: Seu os nós ainda estiver aí, você vai sofrer um acidente.  
(Passei a mão pela linha e percebi que não havia nenhum nó) 
Cigana: Ela vai ser sua. Tem uma nota graúda no bolso? 
EU: Não, só tinha aqueles dois reais. 
MULHER: Tem certeza? 
EU: Tenho. 
MULHER: Eu não vou tomar de você não. Onde você mora? 
EU: Perto da rodoviária.  
MULHER: E lá você tem? 
EU: Não. Estou com pouco dinheiro e tenho pressa, pois estou à espera de 
uma pessoa.  
MULHER: Tem certeza? Mas um celular você tem? 
EU: Tenho mais é meu e preciso para fazer uma ligação. 
MULHER: Eu não vou tomar de você não. 
(A cigana ao perceber o meu desconforto ao falar a respeito do meu 
celular ficou calada) 
MULHER: Eu sou Vilani. Na segunda nós vemos por aqui.  
 
 

Os assuntos tratados por Vilani, como ela se denominou, não difere muito dos 

abordados por Seu Ramim quando está na rádio fazendo o seu programa ao vivo, como 

se pode perceber no trecho abaixo.  

 
Rapaz quando a gente chega nas rádios a gente tem a abertura. Bota a 
abertura. Aí a gente vai passar. Dá o bom dia pra todo mundo. Aí dá o bom 
dia todo mundo. Bom dia amigo. Bom dia amiga. A partir deste horário nós 
passamos a apresentar. Se for a primeira vez, nós diz a primeira edição o 
programa dos astros tal e vira, tal e vira, na palavra do médium, espírita e 
naturalista Professor fulano de tal e tal.  
Começa a falar e diz aí, aqui leva aquele que tem um problema na sua 
vida. Que vem sofrendo. E ele vai explicando a pessoa que vem sentindo 
aquilo, toca nele. Ele diz vou procurar pra saber o quê que ele diz.  
(Fala de D. Nazaré: No amor não é correspondido) 
Aí a gente, algo que te toque. Um, vamos supor, tem algo que eu falo aqui 
e toca em você. Rapaz eu vou falar com ele pra saber.  
(Fala de D. Nazaré: Você namora uma pessoa. A pessoa não te 
corresponde. Tu ver uma pessoa que acha) que pode resolver. Vou falar 
com ele... 
(Fala de D. Nazaré: Vou falar com ele pra ver se dá certo)  
(Seu Ramim, conversa gravada, mar.2013) 
 
 

De modo similar a Vilani, Seu Ramim destaca a importância de construir a partir 

de situações vivenciadas pelas pessoas no cotidiano, uma forma de afetá-la, dispondo-se 

a ir além desse primeiro momento de aproximação. Ou seja, é fundamental envolver a 
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pessoa atendida, pois só assim se conseguirá ser bem sucedido.  Mas afinal de contas 

em que consiste um atendimento?  

 

Para apresentá-lo, partirei das conversas gravadas e/ou informais com Seu 

Ramim, D. Nazaré e Bia em diferentes momentos. Como não pude acompanhar os calons 

em nenhum momento das viagens para a realização dos atendimentos tomarei suas falas 

como “verdades”. Nesse caso, é preciso fazer alguns esclarecimentos iniciais em relação 

aos atendimentos. Ao saírem de casa fala-se que viajaram para atender. Os atendimentos 

podem acontecer ou não dependendo da procura de pessoas e se destinam a não 

ciganos. Ou seja, os atendimentos se inserem na forma calon de viver marcada pelas 

instabilidades e são destinados apenas para população local não cigano, como me 

respondeu D. Nazaré ao ser indagada se atende outros ciganos: “Não porque eles fazem 

a mesma coisa que a gente”.  

 

Os atendimentos se delineiam, assim, como um modo dos calons construírem 

diferenciação frente aos não ciganos, compondo o seu modo de viver. Quando são 

procurados nos locais de atendimento diz-se que realizam a consulta, ou seja, um 

momento de conversa na qual o atendido expõe os motivos de terem os procurados. 

Cada consulta tem um valor fixo de cinquenta reais. 

  

No momento do atendimento/consulta os não ciganos expõem as motivações 

sejam elas financeiras, amorosas, problemas no trabalho, vizinho invejoso; que os 

levaram a procurar o Professor ou Madame. Em geral, colocam-se cartas de baralho e/ou 

búzios com a finalidade de identificar a causa do problema retratado e, por conseguinte 

oferecer orientações. Não se diz só hipótese alguma que leem mão, afinal, os calons têm 

conhecimento que para os não ciganos, quem se dedica a leitura de mão é 

necessariamente cigano.  

 

Diante do problema e das causas expostos, indicam para os atendidos que 

podem solucioná-lo por meio de um trabalho. Essa noção de trabalho apresentada aqui, 

se assemelha a utilizada na umbanda, religião resultante de um sincretismo religioso na 

sociedade brasileira, como constatou Chaves (2010) em seu estudo etnográfico em 
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quatro terreiros de umbanda em Limoeiro do Norte – Ceará. Para o autor, de modo geral, 

o trabalho é rito “auxilitório” que tem por finalidade amenizar as aflições que atingem 

cotidianamente as pessoas, seja de ordem financeira, amorosa entre outras.  No 

momento em que pais-de-santo e mães-de-santo estão em interação com seus clientes, 

um sistema de crença é compartilhado entre ambas as partes. Os clientes acreditam 

assim, que os trabalhos podem surtir os efeitos desejáveis em suas vidas. Esse último 

aspecto, ao que tudo indica, também está presente entre aquelas pessoas atendidas 

pelos calons. Mas diferentemente dos calons de Sobral, em Limoeiro do Norte não se usa 

a rádio como meio de divulgação dos trabalhos realizados nos terreiros. As pessoas 

afligidas por esses problemas são muitas vezes filhos (as) de santo, ou alguém que 

procura por intermédio de outra pessoa os terreiros.  

 

Retomando ao momento após da exposição do problema que aflige a pessoa que 

procura os calons e do acerto para realização do trabalho, é repassada uma lista de 

produtos como; velas, essências. Estes devem ser comprados e entregues aos calons 

para a realização do trabalho, bem como o preço para concretizá-lo.  

 

PESQUISADOR: Seu Ramim, cada tipo de atendimento/trabalho tem um 
preço variado? 
SEU RAMIM: Olha é cinquenta reais a consulta. Agora a gente vai falar. 
Vamos supor assim, a gente vai contar os seu problema. E nós vai dizer. 
Vai dizer como pode resolver.  
Aí se a pessoa acha que aquilo que nós tá dizendo tem fundamento. 
Estamos contando a verdade pra ele. A coisa tá tocando em você mesmo. 
Tá acontecendo aquilo mesmo. Pois aí diz: pois eu quero desmanchar. Aí 
com que é que desmancha.  
Os cinquenta reais que ele pagou; vamos supor que é da consulta do 
médico. Agora se for preciso fazer o trabalho, nós vamos cobrar os 
materiais.  
Aí, nós diz: pra resolver seu problema no amor. Problema no amor. Você 
diz: eu preciso de velas de vinte e um dias. De zambé de angola. De 
pendas. De mira. Flores. Banho de descarrego. Banho pra desmanchar 
que é sobre o amor. E isso, isso e isso. Você vai comprar. Traz. Me 
entrega. Eu vou fazer o seu trabalho (Seu Ramim, conversa gravada, 
mar./2013).  

 

O preço do trabalho varia de acordo com o tipo e a gravidade da situação 

identificada. Há a preferência para que o pagamento seja feito em dinheiro. No entanto, 

há casos, como me narrou Biamara, em que recebe como pagamento produtos 
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alimentícios, animais de pequeno porte – galinhas, móveis, material de construção. 

Cheguei ao ouvi-la ao telefone celular conversado com pessoas atendidas e repassando 

uma lista de alimentos perecíveis e não perecíveis os quais deveriam está prontos para 

Márcio ir buscá-los em uma data determinada.  

 

Depois de consolidado o pagamento do trabalho, os ciganos se comprometem a 

resolver o problema que lhes foi apresentando no momento da consulta. O telefone 

celular entra em cena como um instrumento utilizado pelas pessoas consultadas para 

entrarem em contato com os ciganos e questionarem sobre o fato do problema não ter 

sido solucionado. Nessas situações, os ciganos sempre pedem para as pessoas terem 

paciência, argumentando que estão fazendo o possível para que o trabalho se concretize 

de maneira satisfatória, pedindo sempre para a pessoa ter fé: “A fé é quem cura”.  

 

Em um conversa com Biamara, após ela recebera ligação de uma das pessoas 

que tinha sido atendida há alguns meses, ela me confidenciou baixinho que tratava-se de 

uma “cliente” interessada em se o problema dela seria resolvido. Biamara disse que tinha 

pedido para ela ter calma e principalmente fé, pois estava trabalho para tudo ser 

resolvido: “Lembra daquele dia que atendi o telefone. Era uma cliente cheia de problemas. 

Só bastei conversar, ela já ficou calma”. Biamara ainda deu continuidade dizendo que 

nunca realizou um trabalho com o material pedido das/dos atendidos e nem por isso 

nenhuma delas deixou de lhe procurar, como também na maioria das vezes acerta 99% 

das perguntas feitas pelas pessoas por elas atendida quando coloca o baralho.  

 

Esses relatos de Biamara sinalizam para um dos pontos que surgiu em um 

conversa gravada com D. Nazaré no mês de março de 2013, quando o meu interesse 

inicial em campo era voltar as minhas atenções para a prática de atendimentos.  

 
PESQUISADOR: O que é mais importante para senhora ter lucro quando a 
senhora atende alguém? A senhora tem uma forma de se comportar? 
Precisa saber conversar? 
D. NAZARÉ: Tem que saber conversa. Explicar bem. Ter um diálogo muito 
bem feito. Pra que a pessoa confie no trabalho da gente. Tem que dá um 
crédito de confiança aquela pessoa. Seu trabalho é tanto. Vou fazer seu 
trabalho. Agora você vai ver resultado. Tal dia (D. Nazaré, conversa 
gravada, mar./2013).  
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O saber conversar é imprescindível para serem bem sucedidos no momento de 

um atendimento. Não se limitando apenas ao momento em que se está na presença da 

pessoa a ser atendida, mas posteriormente por meio do telefone celular. Para os calons, 

essa postura incide sobre uma noção de responsabilidade, diferentemente do que 

acontecia no passado: “Antigamente a gente lia sorte, lia mão, botava baralho. Recebia o 

dinheiro e pronto. Hoje não”. Isso em boa medida justifica a permanência dos ciganos 

atendendo em uma mesma cidade por período de cinco, dez, quinze anos seguidos, 

como idas semanais.  

 

Uma boa conversa induz a pessoa atendida a estabelecer um vínculo de 

confiança no qual os não ciganos passam a acreditar no “poder” do Professor ou Madame 

resolve o seu problema. Ou seja, quanto mais se desenvolve essa habilidade, mais se 

consegue obter dinheiro das pessoas atendidas. Uma diz ouvir Biamara dizer em um 

momento de uma conversa mais na casa do seu pai que: “Eu sei ganhar dinheiro”. Ou 

seja, o saber conversar é um modo de fazer que se constitui a partir de uma experiência, 

também necessária nos momentos da negociações de bens com a finalidade de obter 

vantagem.  

 

Como se pode perceber a noção de responsabilidade da qual falam não pode ser 

pensada de modo dissociado da confiança estabelecida entre eles e as pessoas 

atendidas, pois mesmo não se expondo diretamente na rua, a rádio funciona como uma 

referência de onde os calons poderão ser encontrados caso surjam uma situação 

incomum. A confiança se constitui como vínculo primordial na qual as pessoas atendidas 

depositam na Madame ou Professor suas crenças na busca de resolverem seus 

problemas cotidianos. Como os calons têm a compreensão que estão ofertando um 

serviço, é preciso mantê-lo para a manutenção de um modo de vida em família, levando-

nos a inferir que essa forma de “ganhar dinheiro” é permeada de valores que dão sentido 

a práticas sociais entre os calons.  

 

A relação de confiança foi percebida nas pesquisas de Rabossi (2004) e Barbosa 

(2004), respectivamente em Cidade Del Leste e no Mercado do Produtor de Juazeiro/BA; 

ao argumentarem como as negociações feitas nesses espaços se apresentam como um 
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universo permeado de valores e relações sociais, mesmo diante de um meio marcado 

pela concorrência. A construção desse elo se dar em diferentes etapas, desde na 

aquisição de um produto de um fornecedor, na diminuição do preço da mercadoria, para 

“garantia de que o cliente voltará”.   

 

 A perspectiva de fazer negócio também está presente entre os ciganos, apesar 

de não definirem nesses termos, afinal, têm a compreensão que os atendimentos são 

uma espécie de serviço ofertado, exclusivamente aos não ciganos. De acordo Seu Itamar, 

eles sobrevivem de “vender conversa”. Ao fazerem essa comparação dos atendimentos 

com um produto ofertado em um mercado, não se pode perder de vista o fato de que 

outras pessoas também o oferecem. Decorre dessa constatação a necessidade de “saber 

vender” (Rabossi, 2004). Entre os ciganos esse saber, perpassa a retórica como meio de 

garantir resultados positivos, nesse caso financeiros e manter as relações entre si.  

 

Segundo os ciganos, estabelecida à confiança, os não cigano se dispõem a pagar 

o valor estabelecido para realização do trabalho. Biamara me relatou que foi por meio dos 

atendimentos que construiu sua casa e a mobiliou com móveis de boa qualidade. Em um 

dos atendimentos, chegou a receber cinco mil reais de uma única pessoa.  Contudo, no 

caso dos ciganos não podemos reduzir essa forma de “obter dinheiro” de modo fácil. É 

preciso nos perguntar acerca dos valores e relações implícitas nessa prática com a 

finalidade de dar-lhe uma interpretação adequada.  

 

Não é o meu propósito aqui discutir a natureza desses atendimentos, sua eficácia 

e o que os não ciganos pensam a respeito disso, tendo em vista não ter acompanhado os 

ciganos em nenhuma dessas situações. O meu interesse é mostrar qual a singularidade 

dos atendimentos realizados, uma vez que eles mesmos reconhecem o fato de não 

ciganos também os realizarem.  

 

5.3 A especificidade dos atendimentos ciganos de Sobral 

 

Os atendimentos como os outros meios de sobrevivência encontrados entre os 

ciganos de Sobral são formas de manterem-se ou “ganhar dinheiro” como apresentei 
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anteriormente, pelos menos em um primeiro momento. Quando comparados aos 

realizados pelos não ciganos parecerem não haver nenhuma diferença. Mas aqui, a 

observação feita por Stewart (1989) entre o Rom Vlach na Hungria será tomada como 

mote principal para a discussão seguinte. Como afirma o autor, mesmo quando os Rom 

estão realizando uma ação semelhante aos gadjes é preciso ficar atento para as 

diferenças. Ou seja, é preciso se perguntar o que estão dizendo quando realizam ações e 

práticas similares aos não ciganos, criando, assim uma forma diferenciada de viver dentro 

do mundo gadje82. É nesse sentido que pretendo mostrar a especificidade dos 

atendimentos realizados pelos ciganos em Sobral, relacionando-os com o ideal de vida 

em família articulando-o com a garantia de autonomia sobre suas vidas.  

 

Fotta (2012) já percebera essa peculiaridade entre os calons na Bahia ao 

identificar entre estes a prática da agiotagem como meio de “fazer a vida”. Em vez de 

reduzi-la a um meio de obtenção de dinheiro “fácil”, o autor procurou perceber como por 

meio do empréstimo de dinheiro os calons mantêm as relações sociais entre si e 

garantem a reprodução de seu modo de vida em um território de relações sociais 

marcado pela incerteza: “O empréstimo de dinheiro, portanto, não só traz um ganho 

monetário, mas reordena o espaço social em que os empréstimos para brasileiros são 

incorporados às sociabilidades calons”. Nessa ambiência o principal objetivo de um 

homem calon é “fazer futuro” por meio do dinheiro obtido na rua com os empréstimos de 

dinheiro a juros a não ciganos, estabelecendo-se e sendo respeitado diante dos outros, 

demonstrando sua masculinidade e eficácia ao realizar casamentos bem sucedidos para 

seus filhos. Em outras palavras, o dinheiro entre os calon da Bahia cria uma moralidade 

baseadas em princípios de uma reputação diante dos outros. Assim, quando mais 

dinheiro um homem tem emprestado na rua, maior a sua valorização.  

  

Para entender como entre os ciganos de Sobral, os atendimentos não se reduzem 

a mera obtenção de dinheiro, é preciso atentar para a forma como eles elaboram 

ideologicamente explicações para mostrar diante de um desconhecido porque não tem a 

necessidade de trabalharem da mesma forma que os não ciganos.   

                                                           
82

 De acordo com Ferrari (2010), “Gadje é a categoria do ‘não cigano’ tal como aparece nos estudos 
ciganos, especialmente no Leste Europeu. [...] No nordeste do Brasil, os gadjes são chamados de juron e 
jurin”. 
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Olhe o cigano é assim; quando surgiu essa palavra não se chama cigano. 
É sigam. A palavra sigam. Porque Jesus. Isso é lenda passada. Milhares 
de anos atrás. Que vocês como nós chamamos morador e nós cigano, 
disse: 
Jesus perguntou: - Vocês quer a salvação de vocês?  
Morador que é vocês.  
- Na sua mão ou na minha mão?  
Aí vocês disseram na minha. É nas mãos. 
(Fala de D. Nazaré: Nas nossas mão.)  
E vocês ciganos que anda pelo mundo, vocês quer a salvação nas minhas 
mão ou na mão de vocês?  
Aí, não senhor fica nas tuas mão. Aí... 
(Fala de D. Nazaré: A salvação e o poder de viver.) 
Aí o Jesus. A lenda conta assim, Jesus disse: pois sigam. Aí ficou a 
palavra cigano.  
(Fala de D. Nazaré: A nossa fé.) 
Aí cigano não ficou trabalhar. Aí foi sobreviver de comprar e vender. De, 
de, de chegar até pedir. Cigano chegou até a pedir. Viu? Chegou até a 
pedir, viu? No meio do mundo. E foi vendendo. Trocando. É lendo mão. 
Viu? Foi. Acho que foi dado por Deus. (Seu Ramim, conversa gravada, 
mar.2013) 
 
 
Vocês derrama suor pra poder sobreviver. Derrama muito suor. Tem 
pedreiro que passa. Você como professor trabalha. Bate cabeça. Nós num 
trabalha porque Deus num deixou nós pra trabalhar. Assim, nós trabalha 
no que Deus deixou pra nós. Que foi o quê: foi à aventura, né. Nós compra 
e vende. Porque quem compra e vende tá aventurando. Nós ler a mão. 
Nós bota um baralho. Nós pega esse anel aqui (mostrava o anel que tinha 
em uma das mãos) e vamos ali pra feira. Lá nós tamo esperando vender 
por duzentos, trezentos conto. Quatrocentos. Ganhar o nosso. Porque 
Deus deixou foi assim.  
Agora já vocês é diferente. Vocês têm que derramar suor. Trabalhar pra 
poder sobreviver (D. Nazaré, conversa gravada, mar./2013).  

 

Seu Ramim e D. Nazaré afirmam nas falas acima que “os ciganos” não ficaram 

com a função de trabalhar do mesmo modo que os não ciganos, pois escolheram entregar 

o destino de suas vidas nas mãos de Jesus. Deixando a cargo deste, traçar seus 

caminhos. Mesmo reconhecendo que vivem com a constante, “incerteza”, preferiram sair 

pelo mundo comprando, vendendo, pedindo, lendo mão. Ou seja, fazendo a vida a partir 

das condições momentâneas e aproveitando todas as oportunidades, algo que se vê 

ainda na prática de atendimentos.  

 

Os jurons, pelo contrário, que optaram por fazerem seu próprio destino. Para 

concretizá-lo precisaram se submeter a práticas de trabalho como meio de garantirem sua 
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sobrevivência por meio do dinheiro recebido com muito esforço e desgaste físico, como 

disse D. Nazaré: “Vocês têm que derramar suor. Trabalhar pra poder sobreviver”. Além 

disso, consideram muito pouco o que um juron ganha mensalmente83.  

 

O fato de os calons não terem um emprego fixo como os não ciganos, não implica 

em dizer que no seu dia a dia não tenham “obrigações” e rotinas. Afinal, viajasse no 

decorrer da semana para realizar atendimentos, arruma-se a casa, prepara-se a comida, 

lava-se roupa, observa-se a realização de um serviço por um não cigano, vai-se ao centro 

da cidade fazer um negócio ou compras, deixa-se as crianças na escola entre outras 

atividades; em um ritmo de tempo determinando pelos próprios calons, direcionando, 

assim, o fluxo de suas vidas.  

 

O contraponto dessa autonomia sobre suas vidas é sensação de “prisão” gerada 

pelo fato de uma pessoa se submeter a um regime de trabalho formal84, como me relatou 

Biamara no dia quem lhe perguntei se ela e Márcio iriam realizar o concurso público para 

a prefeitura municipal de Forquilha.  

 

PESQUISADOR: Você e Márcio irão fazer o concurso público para 
prefeitura de Forquilha? 
BIAMARA: Talvez eu e Márcio não vamos fazer porque prende a pessoa, 
no sentido de ter horários a cumprir, responsabilidades que não podem ser 
deixada de lado a qualquer momento. O trabalho de Márcio é bom porque 
tem autonomia para ir no dia que quer e entrar e sair como lhe for 
conveniente. Eu não me vejo em uma situação em que não possa sair do 
trabalho caso aconteça alguma situação de doença, discussão em família 
(Anotações em diário de campo). 

  
Para tornar mais claras as questões apresentadas por Biamara é preciso 

entender o contexto ao qual ela se refere. Entre os meses de fevereiro e março de 2013, 

Márcio e Biamara passaram por algumas dificuldades financeiras, principalmente porque 

não conseguiam obter dinheiro com as viagens destinadas a realização de atendimentos. 

Biamara chegou a comentar em algumas conversas comigo que estava pensando em 

                                                           
83

 De acordo com Bia, um calon só sente satisfeito com o dinheiro que ganha seja ao realizar um negócio ou 
atendimento quando consegue obter um lucro superior as despesas que tem mensalmente para se manter 
juntamente com sua família.  
84

 Seu Itamar também considera que um emprego formal, “prende o cigano”, como deixou bem claro ao 
responder de forma pontual um roteiro de conversa na presença de Bia.   
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fazer o concurso para ter um dinheiro garantido no final do mês, mas tinha receio de ficar 

presa as obrigações decorrentes.  

 

Apesar de Márcio ter uma relação de amizade desde a infância com Gerlásio, 

prefeito eleito no município de Forquilha nas eleições ocorridas em 2012, e ter o ajudado 

durante a campanha eleitoral, sendo feita a promessa de conseguir um emprego para 

Márcio; passaram-se os dias e Gerlásio não tomava nenhuma posição. Essa situação 

gerava comentários de que Gerlásio não iria dar o emprego a Márcio.  

 

Em meados de março de 2013, Márcio começou a prestar serviço temporário na 

prefeitura de Forquilha como digitalizador e digitador de documentos, ganhando um valor 

de oitocentos reais para desempenhar essa função. Quantia considerada irrisória por 

Biamara para suprir as despesas mensais que giram em torno de três mil reais. Márcio ia 

à prefeitura apenas no período da tarde e em dias alterando, determinando o seu ritmo de 

“trabalho”. Durante dois dias da semana pela manhã viajava para realizar os 

atendimentos.  

 

Quando retornei a campo em janeiro de 2014, retomei esse assunto relativo ao 

emprego de Márcio com Biamara. Ela não me ofereceu muitos detalhes, detendo-se a 

afirmar enfaticamente: “Trabalho lá em Forquilha? Foi um mês. Nem fale. Estava 

atrasando a nossa vida”. Ou seja, a função exercida por Márcio na prefeitura, em vez de 

ser percebida como uma fonte de renda certa, se tornou um problema na vida de sua 

família, ao passo que exigia a presença dele na prefeitura municipal, aproximando-o do 

modo de um juron viver. Dito de outro modo, Biamara recusa a condição de se submeter 

a um emprego formal, pois como os outros calons a vê como uma forma de privação de 

sua liberdade de “ir e vir”85.  

 

Ao perguntar ao ciganos se em algum momento de suas vidas já trabalharam 

para jurons, a resposta sempre foi negativa. Apesar de um dia Seu Itamar ter me relatado 

que trabalhou para uma empresa quando era jovem. Hoje, para ele é inconcebível pensar 

                                                           
85

 Woortman (1990) apresenta em sua etnografia uma relação similar, pois para os camponeses o 

assalariamento é uma forma de “sujeição”.  
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essa condição86. Enfatizado o fato de Deus ter lhe dado um dom/sabedoria que foi sendo 

aprimorando ao longo da vida, para conseguir garantir sua sobrevivência87.  

 

Quando falam de um dom, os ciganos se remetem a um processo de 

aprendizagem que se dá a partir da vivência cotidiana. Como essa prática está 

interiorizada em seu universo cultural por meio de experiências acumuladas ao longo da 

vida, tratam-no de forma naturalizada. 

 

Quando eu aprendi a fazer (vender, trocar). Aprendi vendo os mais velhos. 
Vendo o meu pai comprar, vender, negociar. É como a linguagem. 
Ninguém ensina o cigano a falar. Ele vai vendo e aprendendo. Escuta uma 
palavra e pergunta o que significa (Anotações posteriores em diária de 
campo88)  

 

O dom está relacionado à lábia que nos temos. Eu aprendi a ter essa lábia 
com o pai e a mãe. Pode ser considerada um dom, pois eu nasci e me criei 
no meio dos ciganos. Mesmo quando minha mãe resolveu separar do meu; 
eu preferi ficar com ele (Biamara, anotações em campo, fev./2013).  
 

Inegavelmente, o dom ao qual se reportam Paulinho, Biamara e demais ciganos 

seja no tocante as negociações e atendimentos, perpassa o domínio da oralidade89. Ao 

partirem desse elemento, justificam a não subordinação a um juron por meio de relações 

empregatícias, pois esta significa antes de tudo, cumprir ordens, horários, atividades pré-

determinadas pelo outro no decorrer do dia. Chegando a enfatizarem que “um cigano não 

trabalha pra ninguém”.  

 

SEU RAMIM: [...] Graças a Deus tenho me dado bem. Vou lhe dizer que é 
melhor do que a sua nem a de ninguém. Cada qual no seu cada qual. Mas 
eu me dou bem graças a Deus. Até hoje, nunca passei necessidade graça 
a Deus. Nunca tive proibição de nada. E venho trabalhando. Todo mundo é 
meu amigo. Me do com todo mundo e fico feliz. 

                                                           
86

 A filha de Seu Itamar, Biamara, trabalhou durante três meses como vendedora de um loja de bijuterias na 

cidade de Sobral. Dentre as normas da loja, tinha que ir maquiada para o trabalho como o objetivo de se 
apresentar diante dos clientes. Mesmo tendo conseguindo atingir as metas estabelecidas mensalmente, 
decidiu pedir demissão.  
87

 Inegavelmente o fato de não ter acompanhado os calons nos momentos dos atendimentos representam 
um lacuna neste trabalho que em outro momento poderá ser preenchida com novos estudos que 
possibilitem delinear de modo mais aproximado o que chamam de dom.  
88

 Trecho de uma conversa realizada com Paulinho em frente a casa de Biamara.  
89

 Um estudo nesse sentido poderia revelar como os calons se pensam como diferentes dos não ciganos a 
partir do domínio da oralidade.  
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PESQUISADOR: Então, nesse caso o senhor sempre trabalhou pro 
senhor? 
SEU RAMIM: É. Certeza.  
PESQUISADOR: Nunca trabalhou pra outra pessoa? 
SEU RAMIM: Não. Outra pessoa?  
(Fala de D. Nazaré: É autônomo) 
SEU RAMIM: Ah, sei. Fui. Todo tempo. Todo tempo.  
(Fala de D. Nazaré: Cigano não trabalha pra ninguém. É autônomo.) 
SEU RAMIM: É muito difícil você ver um cigano trabalhar pra uma pessoa.  
(Fala de D. Nazaré: Trabalha não.) 
PESQUISADOR: E porque não? 
SEU RAMIM: Aqui já tem um, um que trabalha. Tem um primo meu que é 
policial. Já tem outro que mora em Fortaleza, ele é sub tenente da polícia.  
(Fala de D. Nazaré: Tem um aqui que é policial também.) 
SEU RAMIM: Tem um aqui. Tem o R. Cruz.  
(Fala de D. Nazaré: Tem outro que trabalha na fábrica de cimento.) 
SEU RAMIM: Tem muitos que trabalha já aqui. Tem menina que trabalha. 
É enfermeira da Santa Casa. E tem outros que trabalha na Grendene. Têm 
muitos aqui.  
Tem uma que é. Que ela trabalha, que ela passou... Tem uma sobrinha 
que ela tá se formando agora pra juíza.  
PESQUISADOR: Mas o senhor não se vê trabalhando para outra pessoa? 
SEU RAMIM: Não. Não. Não. Não.  
(Fala de D. Nazaré: eu não queria tá no lugar dela trabalhando de 
advogada. Eu queria tá no meu.) (Seu Ramim, conversa gravada, 
abr./2013) 

 

Ao se colocar na fala de Seu Ramim, D. Nazaré, menciona que há parentes deles 

morando no bairro Sumaré que trabalham, isto é, têm empregos fixos na fábrica de 

cimento Poty e Grendene. Há ciganas desempenhando a função de enfermeira e outras 

cursando a faculdade de Direito. Em Sobral e Fortaleza, também há os parentes 

pertencentes a corporações policiais. Mas ela não se vê ocupando nenhuma dessas 

profissões. Prefere continuar a realizar os atendimentos.  

 

As duas explicações são paradoxais, pois ao mesmo tempo que dizem que 

“cigano” não trabalha, afirmam que parentes têm empregos formais. Essas diferentes 

percepções nos leva a perceber que não há uma forma de “ser cigano”. Cada um, diante 

dos contextos sociais onde estão inseridos, fomentam seu modo de vida. Como entre os 

calons em Limoeiro do Norte (SILVA, 2010) onde a maioria dos homens trabalha em 

empregos formais com carteira assinada.  
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Em Santa Fé do Sul, Ferrari (2010), também conheceu ciganos que também não 

se empregam. Para esses ciganos, tal prática “é completamente alheia ao modo de vida 

do homem e da mulher calon”, uma vez que o “trabalhar” estabelece uma oposição entre 

o cigano que “viaja” sazonalmente para realizar atividades de compra e venda de 

“cobertas e toalha” e o gadje. O que se articula com a noção de perda da autonomia.  

 

Trabalhar nos moldes dos não ciganos, além de ser visto como uma forma de 

subordinação a um não cigano, de preferência, também se constitui como uma condição 

que desmoraliza um cigano do sexo masculino diante da família, pois este não expressa 

diante dos outros a capacidade de conseguir dinheiro por meios próprios. Em outras 

palavras, o homem se torna bem visto em sua família quando é o responsável pela 

manutenção do sustento da casa e garante condições de uma vida confortável para sua 

mulher e filhos.  

 

Essa explicação, todavia, da não subordinação/perda de autonomia dá conta 

desse fenômeno que estou procurando descrever? As conversas realizadas com Biamara 

sinalizaram para outras interpretações, pois ela tem a compreensão de que o emprego 

fixo gera um conjunto de obrigações, promovendo o distanciamento da família. É nessa 

perspectiva que os atendimentos se apresentam como um valor moral que constitui o 

modo de “fazer calon”. Nesse perspectiva, a recusa em empregar-se não pode ser 

pensada de forma distanciada da proximidade que se procura manter com os parentes.  

 

É importante ter uma rotina. Ter o que fazer todos os dias. Mas imagine 
entrar em um emprego setes horas da manhã e sair cinco horas da tarde. 
E se acontece algo na família grave, uma doença, uma discussão. Recebo 
uma ligação. Eu não posso abandonar tudo e vim para casa. Se for uma 
coisa simples eu posso deixar para resolver quando chegar (Biamara, 
anotações em campo). 
 

 Biamara valoriza o fato das pessoas terem alguma atividade que compunham 

sua rotina diária. Ela disse várias vezes na cozinha de sua casa enquanto fazia atividades 

domésticas como lavar louça, preparar refeições; que apesar de ter duas empregadas em 

sua casa, não dispensa o fato de fazer a comida. E, criticava o fato de Paulinho, Rômulo e 

seu irmão Bruno passarem o dia inteiro em casa sem “fazer nada”, esperando que seus 

pais mantenham suas famílias. Mas ela não consegue se imaginar tendo um horário de 
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entrada e saída de um emprego, pois pode acontecer alguma eventualidade do tipo grave 

e não poder está junto com sua família. Para ela, o emprego inegavelmente é uma forma 

de distanciar-se da família.  

 

Uma dessas eventualidades aconteceu no dia vinte e quatro de abril de 2013, 

uma terça-feira, quando em D. Adelina veio a falecer. Nesse dia, todos os calons ficaram 

em casa, ou seja, ninguém viajou. Márcio chegou a receber a ligação de uma senhora 

para quem tinha realizado um trabalho e iria fazer o pagamento naquele dia. Ele explicou 

a situação e pediu para procurá-lo na terça-feira da semana seguinte. A permanência em 

casa, durou do dia do velório até o final da semana, ou seja, os calons não viajaram. 

Todos ficaram em casa, procurando consolar uns aos outros e parentes de outras cidades 

vieram mostrar solidariedade. Alguns ficaram por lá até a sexta-feira. Diante desse 

acontecimento, pode-se inferir que os calons estavam próximos.  

 

 O estar distante, na concepção dos ciganos, não tem conotação apenas espacial, 

pois comporta uma dimensão afetiva expressa pela possibilidade de estar junto dos 

familiares, principalmente diante dos infortúnios da vida, tais como: doença, morte, 

discussão mais acirrada; - “Eu gosto de tá no meio”. Reforçando laços de “união”, mesmo 

que nas relações cotidianas cada um viva em sua casa com sua família nuclear e fomento 

sua individualidade. Um calon, inegavelmente, não se vê como alguém que “está 

sozinho”.  

 

O “viver em família” e a relação pai/filho, nesse contexto, conforme discuti no 

primeiro capítulo, é valorizado em detrimento de um emprego fixo, representando em 

certa medida uma forma de desterritorialização: “o trabalho prende”. Se por um lado, “o 

não trabalho” os mantêm livres das obrigações geradas pelo emprego formal, como lidam 

com o fato de que quando realizam viagens com a finalidade de realizar atendimentos, 

estes podem ser bem sucedidas ou não?  

 
Como observei, há semanas em que viajam e ninguém os procura para ser 

atendidos, como me disse Márcio no início do mês de fevereiro de 2013: “A gente tem 

viajado, mas não tem conseguido nada”. Um dos assuntos recorrentes entre Márcio e Seu 
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Itamar quando um deles chegava de viagem era se alguém tinha os procurado para ser 

atendido ou se entrou em contato via telefone celular para agendar uma consulta.  

 

Mesmo que viagem com uma quantia que lhes possibilitem abastecer o carro e 

alimentar-se, os ciganos precisam dispor de dinheiro para pagar o local onde atenderão 

as pessoas, hotel ou pousada, bem como as parcelas dos contratos feitos com as rádios, 

caso coincidam com o dia em que estão na cidade. Caso não consigam cumprir o acordo 

firmado, o programa e as vinhetas podem sair do ar.  

 

Os negócios, quando acontecem, também geram essa sensação. Afinal, é preciso 

de outra parte interessada em negociar. Vejamos a partir da descrição de uma situação 

concreta como os ciganos se comportam. No mês de março do ano de 2013, Márcio tinha 

interesse em vender um freezer. Por vários dias este ficou em frente de sua casa. Não 

conseguindo vendê-lo, ele precisou de dinheiro para pagar um cheque que tinha sido 

descontado na conta bancária da esposa de Bruno, Gleice.  

 

Bruno, ao saber da situação em relação ao cheque, expôs para Biamara que a 

conta de Gleice estava “no vermelho”, ou seja, com saldo negativo, bem como os juros 

começariam a ser cobrados. Biamara ficou muito apreensiva ao ouvir Bruno. Em tom de 

voz mais alta, cogitou a possibilidade de volta a morar em Forquilha onde teria menos 

gastos e, de se inscrever para o concurso público que seria realizado no município. Além 

disso, ressaltou que quando a pessoa tem uma renda fixa mensal, tem condições de fazer 

uma previsão de gastos. Em outras oportunidades, Biamara ofereceu pontos de vista 

totalmente diferente deste, pois não se vê empregada como um juron, chegando a me 

perguntar se eu considerava “estranho” a maneira deles pensarem.   

 

Eu respondi que o modo deles pensarem é diferente do meu. Nessa situação, o 

meu mundo social inevitavelmente balançou. Eu ficava me perguntando como é possível 

não ter certeza de que se irá ter dinheiro para comprar alimentos, roupas, ou qualquer 

outros bens necessários. Tomei como referência o fato de que eu tendo naquele 

momento como fonte de renda o valor recebido mensalmente da bolsa CAPES/REUNI, 

não saberia como agir caso no início do mês não fosse depositado em minha conta 
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bancária. Também pode-se notar em sua fala o modo como lidam com essa situação de 

“incerteza”, de uma forma diferente da minha na qual a busca de certezas é fundamental. 

Ou seja, enquanto para mim as imprevisibilidades precisam ser constantemente 

controladas, para os calons elas parecem ser a regras. Ao surgir esses confrontos de 

modos de ver o mundo comecei a perguntar quando considerava a situação oportuna se 

esse modo de vida não comporta uma dimensão de incerteza.  

 
PESQUISADOR: Como a senhora me disse, às vezes a senhora viaja e 
não consegue nada. 
D. NAZARÉ: É muito difícil não conseguir. Mas às vezes acontece de num 
conseguir porque num dá tempo.  
PESQUISADOR: Como a senhora lida com esse dimensão da “incerteza”?  
D.NAZARÉ: Mas quando nós vamos, a gente já leva o dinheiro de ir e 
voltar. Nós já saímos prevenidos. Porque lá pode ganhar e pode não 
ganhar. Aí a gente já leva o dinheiro guardado pra qualquer coisa a gente 
voltar. Se ganhar bem. Se não ganhar, almoça e janta. Aí se dê, deu. Se 
não deu, volta. Leva o dinheiro prevenido. Num vai confiando ganhar lá 
não. Tá entendendo? Só isso. (Conversa gravada, mar./2013).  
 
 

D. Narazé descreve claramente em sua fala que as viagens são marcadas pela 

imprevisibilidade, pois podem ganhar ou não dinheiro no dia que se viajam para as 

cidades onde atendem. Como tem conhecimento dessa possibilidade estão sempre 

prevenidos financeiramente, tendo sempre alguma de reserva dinheiro para colocar 

gasolina e fazer o percurso de volta para casa, além de se alimentaram.  

 

Aliás não são apenas as viagens que são incertas, a vida de um cigano é incerta, 

como me disse Biamara: “Hoje a gente já tá mais acostumado. A nossa incerteza é sair e 

não saber se vai ganhar. A gente já tenta economizar. Hoje é hoje. Já economiza. Tudo 

na vida é incerto”. Ou seja, as incertezas se constituem como um elemento que os faz 

calons, reforçando o modo de vida orientado para o presente e as relações fundadas no 

parentesco.  

 

Com o passar dos anos, aprenderam a conviver bem com as imprevisibilidades. 

Mas também começaram a ter outras posturas como fazer economias de dinheiro para 

lidar nas situações que fogem a regra. Concepção está que não havia no passado quando 

andavam de um lugar para outro.  
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PESQUISADOR: Até hoje, a senhora me disse que vocês continuam 
viajando. 
D. NAZARÉ: É viaja. Mas trabalha numa rádio a gente viaja.  
PESQUISADOR: Então, eu posso dizer que vocês nunca deixaram de 
viajar? 
D. NAZARÉ: Não. Deixa não. De viajar a gente deixa não. Só diminui o 
tempo das viagens. As viagens eram mais longas. Era. Mais longo. Eu ia 
até a entrada da Bolívia. Goiás. Manaus. Porto Velho. É Mato Grosso do 
Sul. Mato Grosso do Norte. Pernambuco. Bahia. Sergipe. As capitais tudo 
nós conhece. Mas agora é mais difícil a gente ir. Que já tem os netos aqui. 
Já tem os filhos. Aí, não pode sair pra deixar. Na hora boa se a gente tá 
muito longe depois que chegue. Aí tem medo de acontecer um mal 
entendido. Com a saúde. Essas coisas.  
PESQUISADOR: Hoje, vocês saem pela manhã e voltam no mesmo dia.  
D. NAZARÉ: Volta. Tem vez que a gente passa dois dia. Telefonando todo 
tempo. Qualquer coisa que acontecer liga imediatamente a gente volta. A 
gente num passa mais dois, três, cinco dia não. Numa máximo é dois dia. 
Quarenta e oito hora. Só pra dá tempo a gente ganhar alguma coisa.  
PESQUISADOR: E quando vocês viviam pelo meio do mundo vocês 
pensavam dessa forma? 
D. NAZARÉ: Não. Que a gente ia com a família toda. Podia se hospedar. 
Dormia. Não tinha essa pressa de voltar. Pra quê? A família estava mais a 
gente. O que acontecesse lá a gente resolvia. Agora não, a gente deixa a 
família.  
 

Para os ciganos eles nunca deixaram de viajar, apenas diminuíram as distâncias 

e espaços de tempo. Em outras palavras, as viagens comportam outras velocidades 

quase próximo do zero (Ferrari, 2010) relacionadas com o modo de vida que tem 

atualmente no qual a família não viaja junta. Os filhos e os netos ficam em casa, e em 

certa medida dependem do dinheiro obtido com os atendimentos realizados.  

 

Quanto mais próximos de casa, mais fácil será retornar em pouco tempo para 

estar ao lado da família, diante de eventualidades. Essa realidade se aproxima da 

observada entre os calons na Bahia, uma vez que por mais que os homens sejam os 

responsáveis por fazer os negócios na rua e ganhar dinheiro para manter a sociabilidades 

calons, os fazem sempre tendo em mente a família (FOTTA, 2012).  

 

Os atendimentos garantem, assim, o ideal de vida em família e imprimem 

dinâmica à cultura cigana. Hoje, têm novas preocupações como, por exemplo, ter uma 

vida mais estável sem deslocamentos por períodos prolongados, ter reservas de dinheiros 

para eventualidades cotidianas; com a finalidade de garantir a sobrevivência de suas 
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famílias e mantendo as relações sociais que fazem deles os que são. Afinal, esse é o 

principal ideal de vida de um cigano “viver bem” em família.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise do “modo de vida cigano” nos revelou como as relações entre os 

ciganos de Sobral são organizadas em torno da noção de família, com atenção especial 

para os contornos que essa conceituação assume nas situações cotidianas diante de 

situações conflituosas, levando-nos a perceber como os indivíduos são inseridos e/ou 

excluídos em uma rede de relacionalidade nas quais o parentesco fornece os elos.  

 

Para os ciganos, contudo, se identificar como membro da família por meio do grau 

de parentesco não é suficiente, ou seja, é fundamental reafirmar essas relações diante 

dos outros por meio de práticas e modos de pensar. Nesse processo, um cigano deve se 

mostrar dispostos a ajudar o outro em momentos de necessidade, algo visto como uma 

espécie de dever moral. Ao partirem desse “dever” constroem duas representações, a 

noção de proximidade e união que precisam ganhar corpus nos momentos em quem 

alguém da família precisa de ajuda. Ao agir dessa maneira, um calon mostra diante dos 

outros o “jeito calon de viver”, fazendo-se cotidianamente ao longo da vida.  

 

Aquele que não se dispõe a ajudar o outro e/ou não age de acordo com as 

condutas esperadas entre aqueles identificados como sendo da família, sejam elas 

participar ou compartilhar de sua vida entre aqueles que vivem próximos é, inegavelmente 

visto de maneira diferenciada, isto é, como aquele que prefere viver sozinho, 

aproximando-se do modo dos nãos ciganos viverem. 

 

Ao direcionar o nosso olhar para essas relações, percebe-se que a representação 

desse ideal de “vida em família” é atravessada por um processo de individualização por 

meio do qual os ciganos procuram estabelecer diferenciações entre si em torno da 

competividade estabelecida pela aquisição e/ou pose de bens, pois quanto mais bem um 

cigano possui, mais ele demonstra a capacidade de “viver bem” diante dos outros. 

 

Esses aspectos que compõem a dinâmica da vida dos ciganos nos possibilita 

inferir duas lógicas, a coletivização e individualização que não podem ser pensadas de 

modo excludente. Pelo contrário, é nessa confluência que os ciganos reafirmam o um 
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estilo de vida e se fazem como pessoas. Como vimos, desde criança um cigano vai sendo 

inserido nessa lógica, seja quando discutem pelo material escolar, quando mostram 

diante dos outros que comeram determinado tipo de comida.  

 

O modo cigano de viver, assim, nos oferece elementos para refletir como a 

dinâmica da cultura cigana é permeada de tensões e instabilidades, rompendo em certa 

medida com a imagem idílica de sociedade a qual podemos descrever pela existência do 

compartilhamento dos padrões e normas de condutas esperadas pelos atores em 

determinados contexto sociais, descrevendo como uma unidade, como se convencionou 

na abordagem da família nas sociedades de pequena escala (Bott, 1976).  

 

 As tensões e instabilidades podem ser percebidas em diversas situações 

cotidianas, como nos conflitos entre aqueles que vivem próximos e/ou os que têm o 

mesmo sobrenome. No segundo caso, os contornos familiares são redefinidos e parentes 

com quem se tinha relações “próximas” sejam visto como aqueles que passaram a viver 

distante, chegando a ser denominados de inimigos. Essa situação, ainda também 

promove a delimitação de lugares por onde um cigano pode circular, tendo em vista que 

quando esses conflitos se instauram há a necessidade de vingança como forma de 

manter a honra masculina.  

 

A entrada de não ciganos (as) na família por meios de casamentos também 

impulsiona essa dinâmica, uma vez que é necessário um período de tempo para 

incorporação e adaptação ao “modo calon de viver”, passando a serem vistos sem 

distinções tão explícitas feitas por parte dos ciganos. Como se constatou, há muitas 

diferenças entre o período em que Bia passou a fazer parte da família e a experiência 

vivenciada por seu genro, Márcio. Essa mudança de posicionamento vai de encontro às 

transformações pelas quais os calons passaram à medida que assimilaram os modos de 

vida em sociedade.  

 

As instabilidades são percebidas no modo como os calons falam acerca dos 

meios que têm de garantir a sobrevivência cotidiana, principalmente no tocante à prática 

de atendimentos. Esta comporta um dimensão a qual eu chamei ao longo deste trabalho 
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de “incerteza”, ao inferi-las de diálogos nos quais os ciganos ressaltavam que “tudo na 

vida é incerto”. Mas em vez de ser vista como um aspecto negativo, os ciganos lhe 

atribuem uma positividade no sentido de que mesmo que viagem para realizar 

atendimento e não consigam obter “dinheiro”; eles retornam para casa e esperam chegar 

o dia seguinte para empreenderem outras viagens, mantendo-se como aqueles que 

direcionam os fluxos diários de suas vidas. A noção de autonomia é assim, uma das 

maneiras de se fazer cigano em um processo “inacabado”, garantindo a permanência do 

ideal de “vida em família”.  

 

Ao garantir a autonomia sobre suas vidas, os ciganos mantêm-se próximos 

afetivamente daqueles incluídos na rede de relações familiares. As ações e modos de 

pensar dos ciganos devem estar ajustados no sentido de construção dessa unidade, 

ganhando força em um plano discursivo, apesar de que cotidianamente os conflitos 

irrompem no seio da família, possibilitando a reorganização das relações familiares. Não 

há assim, um cigano definido a priori por meio de um conjunto de sinais distintivos, sua 

“definição” só é possível diante das relações vivenciadas entre si.  
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Distância entre Sobral e o distrito de Jaibaras 
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Bairros onde residem os ciganos em Sobral. 
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CRONOGRAMA DE CAMPO 

 

Data 31/03/2012 01/04/2012 2-4/12/2012 11/04/2012 16-17/04/2012 

Local Crateús  
Primeira 
tentativa de 
contatos com 
os ciganos da 
família 
Moreira. 

Novo Oriente  
Contatos com os 
ciganos da família 
Moreira na feira 
que acontece aos 
domingos. 

Crateús 
 
Idas as casa de 
Edmar, “líder” 
dos ciganos em 
Crateús. 

Baturité 
Contato com 
ciganos. 

Jaguaruana  
Contato com os 
ciganos da 
família Alves 
dos Santos, 
parentes dos 
que residem de 
Limoeiro do 
Norte. 

 

Data 12-13/05/2012 14/05/2012 27/05/2012 07/06/2012 08-10/06/2012 

Local Novo Oriente 
Conversa com 
Neném cigano 
mediada por 
Odaly 
(conhecido de 
Neném) e ida a 
feira. 

Crateús  
Conversa com 
Edmar, seguida 
da possibilidade 
de realização da 
pesquisa . 

Novo Oriente 
 
Ida à casa de 
Neném cigano 
seguida de 
conversa. 

Crateús 
Ida à casa de 
Edmar. 

Novo Oriente  
Diálogos com 
Neném cigano. 
 

 

Data 11/06/2012 12/06/2012 15/07/2012 16-24/07/2012 22-24/11/2012 

Local Crateús  
Primeiro 
contato com 
Judmilson 
(Professor 
titular da 
UECE, 
membro do PC 
do B ligado a 
grupos 
políticos no 
município – 
desenvolve 
projetos e 
ações com 
“minorias 
sociais” na 
cidade, bem 
como 
articulou a 

Novo Oriente  
Encontro 
marcado com 
Neném cigano em 
um dos locais da 
cidade onde faz 
negócios 
(compra, venda e 
troca de bens 
variados).  
Neném não 
compareceu.  

Novo Oriente 
 
Ida à casa de 
Neném cigano 

Crateús 
Ida a casa de 
Lucineide no 
período da 
noite.  
Nessa 
oportunidade 
Judmilson me 
apresentou 
alguns ciganos 
que 
encontramos 
enquanto 
caminhávamos 
para “rua dos 
ciganos”. 
Conversa com 
Creuza no dia 
seguinte 
mediada por 

Sobral 
Idas a Feira dos 
Malandros 
para conversar 
com Marcelo, 
afilhado de Bia 
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fundação de 
uma 
Associação 
cigana na 
cidade).  
Ida a casa de 
Lucineide, não 
cigana, ex-
mulher de um 
cigano da 
família 
Moreira e 
responsável 
pela 
documentação 
da Associação.  

Lucineide.  
19 (Ida à casa 
de Lucineide) 
21(Ida ao 
casamento da 
cigana Renata 
na companhia 
de Judmilson) 
24(Conversa 
com Edmar em 
sua casa).  
 

 

Data 10-16/12/2012 28/12/2012 16/01 a 27/06/2013 Julho/2013 Fevereiro/2014 

Local Sobral 
Diálogos 
pontuais com 
Marcelo e 
contatos visuais 
com os ciganos 
da família 
Moreira que 
fazem negócios 
na feira.  

Sobral 
Primeiro 
contato com os 
ciganos na 
Fazenda Joelma 
mediados por 
Bia.  

Sobral 
 
Trabalho de campo 
na Fazenda Joelma. 

Sobral 
Idas as 
casas dos 
calons.  

Sobral 
Idas à casa de 
Biamara e D. 
Nazaré.  

 

 

 

 

 

 


