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RESUMO 

O trabalho apresentado é fruto de uma pesquisa etnográfica realizada com os 

ciganos do Seridó Norte Rio-grandense, em especial nas cidades de Cruzeta, 

Florânia, São Vicente e Currais Novos. O objetivo principal foi compreender 

como se organizava a rede de movimentos circulatórios e de fixação na qual 

esses ciganos mobilizam frente a atual organização das suas famílias, 

nucleares e extensas, assim como da relação estabelecida com a sociedade 

majoritária. Utilizou-se como método a etnografia embasada na observação 

participante, nas entrevistas formais e informais, assim como do recurso 

fotográfico como registro visual do campo. Nessa perspectiva, sabe-se que há 

um fluxo, uma movência contínua dos próprios atores pelo espaço. Espaço 

esse, circunscrito por características especificas. Se no imaginário, os ciganos 

estão ―sedentarizados‖, simbolicamente há uma prerrogativa nômade que 

mantem uma tradição, mesmo que recriada. Visualiza-se, então, a reflexão 

acerca de sua organização partindo da ideia de fluxo em rede. Como o próprio 

conceito traz no seu significado, o fluxo possui direções e, assim, corroboro com 

Hannerz (1997) ao tratar o fluxo como uma metáfora geradora. A noção de rede 

mostra seu aspecto peculiar: o de se articular e rearticular permanentemente. 

Dessa forma, refletir sobre os ciganos vai além de delimitá-los em um grupo 

específico. Pensá-los de maneira horizontal, sem delimitações superficiais 

individualizadas ou ainda como universais estruturais do que seria ser cigano, 

pretende apaziguar e compreender como se organizam. Desse modo, o estudo 

sobre família atrelada ao conceito de rede é fundamental nessas situações em 

que a categoria grupo não consegue dar conta da complexa mobilidade entre os 

sujeitos que estão se relacionando socialmente. Por conseguinte, uma dupla 

movência surge como uma tipologia da compreensão: o sobreviver da troca e 

do ―fazer a feira‖ e o da doença e da morte. O primeiro, condiz à relação 

estabelecida com os não-ciganos e, o segundo, relacionado aos laços de 

parentesco. Ambos atrelados à concepção de movência.  

 

Palavras-chave:  Ciganos, Seridó, Fluxo, Rede, Família. 
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ABSTRACT 

This work is the result of an ethnographic search realized with the gypsies of 

the Serido North-riograndense, especially in the cities of Cruzeta, Florania, Sao 

Vincente and Currais Novos. The main objective was to understand how 

organized the network of circulatory movements and fixation in which these 

gypsies mobilize against current organization of their families, nuclear and 

extended, as well as the established relation with the majority society. It was 

used as method the grounded ethnography in the participant observation, in 

formal and informal interviews, as well as the photographic feature as a visual 

record of the field. In this bias, it is known that there is a flow, a continuous 

movement of the actors themselves in space. This space, circumscribed by 

specific characteristics. If  in the imaginary, the gypsies are "sedentary", 

symbolically there is a nomadic prerogative keeping a tradition, even 

recreated.Visualizes then, the reflection about your organization on the idea from 

the network flow. As the concept itself brings in its meaning , the flow has 

directions, and thus corroborate with Hannerz (1997 ) to treat the flow as a 

generative metaphor. The network concept shows his peculiar aspect: the 

articulate and re-articulate permanently. Thus, to think about the gypsies go 

beyond delimit them in a specific group. To think them horizontal way without 

individualized surface delimitations or as universals structural of that would be to 

be gypsy, plans to appease and understanding how do they organize. Thus, the 

study of family linked to the concept of network is essential in these situations 

where the category group can not account for the complex mobility between 

subjects that are relating socially. There fore , a double movement emerges as a 

typology of understanding : the survival of exchange and " make the fair " and 

the illness and death . The first matches the established relation with the non-

gypsies and the second related to kinship ties.  

 

 

Key words: Gypsies, Serido, Flow, Network, Family 
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RESUMEN 
 
La tesis es fruto de una investigación etnográfica realizada con los gitanos de la 

micro región Seridó del estado de Rio Grande do Norte/Brasil, específicamente 

en las ciudades de Cruzeta, Florânia, São Vicente y Currais Novos. El objetivo 

principal ha sido comprender como se organizaba la red de movimientos 

circulatorios y de fijación en la cual esos gitanos movilizan resistencia a la actual 

organización de sus familias, nucleares e extendidas, así como de la relación 

establecida con la sociedad mayoritaria. Se ha utilizado como método la 

etnografía basada en la observación participante, en las entrevistas formales e 

informales, así como del recurso fotográfico como registro visual del campo. En 

esa perspectiva, se sabe que hay un flujo, un movimiento continuo de los 

propios actores por el espacio. Espacio este, circunscrito por características 

específicas. Si en el imaginario los gitanos están ―sedentarizados‖, 

simbólicamente hay una prerrogativa nómada que mantiene una tradición, 

aunque recreada. Se visualiza, entonces, la reflexión acerca de su organización 

partiendo de la idea de flujo en red. Como el propio concepto trae en su 

significado, el flujo posee direcciones y, así, estoy de acuerdo con Hannerz 

(1997) al tratar el flujo como una metáfora generadora. La noción de red 

muestra su aspecto peculiar: articularse y rearticularse permanentemente. De 

esta forma, reflexionar sobre los gitanos va más allá de delimitarlos en un grupo 

específico. Pensarlos de manera horizontal, sin delimitaciones superficiales 

individualizadas o aun como universales estructurales de lo que sería ser gitano, 

pretende apaciguar e comprender como se organizan. De este modo, el estudio 

sobre familia vinculada al concepto de red es fundamental en estas situaciones 

en que la categoría grupo no consigue dar cuenta de la compleja movilidad 

entre los sujetos que se están relacionando socialmente. Consecuentemente, 

un doble movimiento surge como una tipología de la comprensión: el sobrevivir 

del cambio y del ―hacer la feria‖ y el de la enfermedad y de la muerte. El 

primero, con respecto a la relación establecida con los no-gitanos y, el segundo, 

relacionado a los lazos de parentesco. 

 

Palabras clave: Gitanos, Seridó, Flujo, Red, Familia 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Pela lente das memórias da minha infância visualizava os ciganos com 

receio e medo. O temor atribuído à forma física e às palavras proferidas pela 

minha família a respeito dos nomeados ciganos traduzia o recrutamento seletivo 

da mente frente às pessoas por hora ―desconhecidas‖. O mistério que emanava 

por trás da vida dessas pessoas, perpassava a linha demarcatória do 

desconhecer. Como diz Anthony Giddens (2001) ―o desconhecido é aquele 

espaço culturalmente definido que demarca o exterior do mundo 'familiar', 

estruturado pelas tradições com que a coletividade se identifica‖. Assim, por ser 

desconhecido, o misterioso modo de vida daquelas pessoas suscitava a 

curiosidade do conhecer. Aquilo que chamo de momento reflexivo, é justamente 

o arcabouço principal que se emana entre o desconhecimento e a vontade de 

torná-lo conhecível. A curiosidade infantil se atrelou ao conhecimento que 

passei a adquirir quando iniciava o curso de graduação em Ciências Sociais no 

ano de 2005. Por conseguinte, os caminhos percorridos de vivências familiares 

e reflexivas se associavam ao caminho científico, abrindo novos rumos para o 

meu modo de pensar.  

As disciplinas cursadas eram associadas às atividades de campo, as 

quais eram realizadas com os ciganos da cidade de Cruzeta/RN1. No início, 

passei a aplicar questionários e sempre que me dirigia à ―Rua dos Ciganos‖, 

como é conhecida, e me deparava com um grupo de homens ciganos sentados 

em frente ao Centro Espírita Casa de Lázaro, que se localiza a entrada da ―Rua 

                                                           
1 Cruzeta é um município brasileiro no interior do estado do Rio Grande do Norte. Localizado a 

232 km da capital estadual, Natal, Cruzeta se encontra na região do Seridó. De acordo com o 
censo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano 2000, sua 
população era de 7.967 habitantes. Área territorial de 288 km². A principal rodovia de ligação à 
cidade é a rodovia estadual RN-288, que liga a capital Natal à cidade polo do Seridó 
Potiguar, Caicó. Por sua vez, a Região Seridó Potiguar é um vasto trecho do território do Estado 
do Rio Grande do Norte, atravessado e cortado pelo Rio Seridó e seus afluentes. Tem uma 
extensão territorial de 10.808,615 Km² e é composto por vinte e cinco municípios. Há 
divergências quanto à origem do topônimo Seridó, segundo o folclorista e historiador Luís da 
Câmara Cascudo, vem do linguajar dos tapuias transcrito como "ceri-toh" e que quer dizer 
"pouca folhagem e pouca sombra", em referência a vegetação característica da região, a 
caatinga na época da seca.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_do_Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serid%C3%B3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caic%C3%B3
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dos Ciganos‖. Em um segundo momento, como atividade de observação 

participante de uma disciplina de metodologia, decidi que necessitava me 

aproximar dos demais ciganos, para além da calçada do Centro Espírita. Por 

intermédio do meu pai, que frequentemente vacinava os animais dos ciganos, 

em especial do Gilberto Cigano, me dirigi à sua casa numa tarde de um sábado.  

Sai da minha casa em direção à Rua dos Ciganos. Enquanto caminhava 

para a casa de Gilberto, a ansiedade e o medo de não ser bem recebida 

perpassava pela minha mente com uma furiosa confusão de sentimentos. 

Chegando lá, parei em frente e respirei profundo. Não havia ninguém na rua, 

exceto eu. Quando o chamei e ele apareceu na janela, falei-lhe que era a filha 

de Geraldo Veterinário e gostaria de conversar com ele, pois estava realizando 

uma pesquisa sobre os ciganos. Ele se mostrou receptivo e na mesma hora me 

convidou para entrar na sua casa. Foi a primeira vez que adentrei em uma 

―casa cigana‖. O que parecia desconhecido estava se tornando conhecível, até 

certo ponto. Conversamos e, por meio dessa conversa, consegui iniciar minha 

pesquisa e trajetória histórica sobre os primeiros ciganos que chegaram à 

Cruzeta e se fixaram na cidade. Após esse contato, passei um tempo sem 

qualquer relação com eles. Pois havia desistido, em parte, de trabalhar com a 

temática na monografia. Só no ano de 2009, retorno ao campo. Novamente o 

desconhecido se torna aflorado como pesquisa acadêmica no mestrado.  Torno 

a dizer, não escolhemos o tema das nossas pesquisas, mas nossa história de 

vida, o caminho percorrido o traz encrustado em nosso corpo, em nossa mente 

e em nossos pensamentos, basta um estralo e ele surge como novidade, como 

curiosidade, como algo dotado de possibilidades fenomênicas do conhecimento. 

Então, por meio das conversas realizadas com Gilberto e os 

questionários aplicados, passei a refletir que havia a necessidade de chegar às 

mulheres ciganas. Havia algo que não conseguia com os homens, não sabia 

exatamente o que era, mas parecia que algo faltava. Num belo dia de quinta-

feira sai em direção à casa de Gilberto, porém quando cheguei não havia 

ninguém em casa, o que me fez questionar: ―e agora?‖ As estratégias surgem 

nesses momentos de desencontros e do inesperado que se apresenta no 

decorrer da pesquisa. Olhei para o lado e sabia que as casas vizinhas a de 
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Gilberto também moravam ciganos. E foi me utilizando da pergunta sobre o 

paradeiro de Gilberto que adentrei em outra residência, mas particularmente, no 

quintal da casa que, frequentemente, é o espaço por eles utilizado e no qual 

passam quase todo o dia. Era a residência da família Soares da cigana Nazaré.  

Na época, Gilberto havia viajado, pois estava fazendo tratamento contra 

um câncer de garganta que havia descoberto. E desse modo, passei a 

frequentar à casa de Nazaré e ela a minha. De início, notava que ela e suas 

filhas ficavam receosas com minha presença. Símbolos como o dialeto e 

piscadelas entre elas, me passava a estranha sensação que não estava ainda 

participando de suas vidas. Que havia segredos ou percepções sobre também 

essa estranha estar tão interessada na vida delas que não poderiam me dizer e 

se utilizavam da comunicação tradicional para me manter de algum modo 

distante. Qual, então, o caminho que devemos seguir para que aqueles que 

sentimos a curiosidade em saber mais passem a confiar em nós a ponto de 

participarmos efetivamente de suas vidas? Notei, que assim como eu queria 

saber sobre eles, eles queriam saber sobre mim, sobre minha família, onde 

morava, em que trabalhava, se era casada... A palavra reciprocidade ganha 

então significação na pesquisa de campo. Não é só uma relação de dominação 

que deve ser manter, mas antes uma relação ou relações horizontais de 

diálogos, de conversas, de convites e de amizade que perpassa o temporal 

curso de uma pesquisa acadêmica. E nesse ambiente de pesquisa é visualizado 

o que podemos ou não escrever sobre a vida dessas pessoas cujos laços se 

estreitam num horizonte peculiar da etnografia. 

Por meio das relações estabelecidas com a família de Nazaré, passei a 

tomar conhecimento dos demais ciganos que moram na cidade de Cruzeta 

assim como de uma interligação existente entre essa família nuclear com outros 

ciganos de cidades circunvizinhas. Na época, estava cursando o mestrado e 

optei por trabalhar tecendo uma pesquisa sobre memória coletiva do grupo que 

morava em Cruzeta. Conclui o mestrado no ano de 2011 e no decorrer desses 

dois anos e meio de curso e pesquisa, embora existisse um recorte necessário 

para qualificar em tempo hábil, observei que existiam outros pontos, outros 
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elementos que necessitavam de um aprofundamento e amadurecimento 

intelectual que a temporalidade do mestrado não permitiu.  

Havia um movimento intrínseco entre eles. Esse movimento foi 

visualizado no decorrer do levantamento histórico sobre os ciganos de Cruzeta. 

Tal levantamento indicava uma estreita relação de parentesco ao passo que 

apresentava uma movência tão extensa que ultrapassava a localidade do 

espaço Cruzentense. Então, não consegui desenvolver o suficiente em relação 

a essa movência peculiar e não notava que existia algo a mais. Será que estava 

achando tudo ―natural‖? Natural no sentido de familiar, de não ser passível de 

estranhamento e reflexão?  Visualizava apenas como uma maneira cotidiana de 

viver, sem uma preocupação mais reflexiva. Nesse momento, notei que 

necessitava me afastar. Não conseguia mais distinguir o estranho em meio ao 

que já estava se tornando familiar. Comecei a buscar, a ler trabalhos 

desenvolvidos e em andamento sobre outros ciganos.  

Quando decidi concorrer ao doutorado, passei a me questionar o tempo 

todo, a reler meu caderno de campo do mestrado, a revisitar teóricos e textos 

esquecidos na estante. Foi nesse input reflexivo da minha própria trajetória 

enquanto pesquisadora que passei a perceber que a movência existente na 

história do grupo que chegou a Cruzeta perpassa por outros pontos, outras 

questões que desconhecia até então, ou que simplesmente havia passado 

despercebidos. Tal movência ainda era significante na vida cotidiana dos 

ciganos residentes em Cruzeta, assim como dos ciganos que moram nas outras 

cidades circunvizinhas. Porém, que movência é essa? Como ela se organiza no 

tempo e no território? Quem participa? Foram essas as questões principais que 

me fiz ao perceber que era algo mais intenso e extenso do que me detive no 

mestrado.  

Ao partir da premissa que existia uma rede conexiva entre os ciganos 

que residem na região, visualizei a necessidade de adentrar por um caminho 

estreito e ao percorrê-lo meu leque de compreensão dessa rede se ampliava. 

Tinha o conhecimento sobre as famílias ciganas residentes em Cruzeta e foi por 

meio delas que iniciei meu caminho etnográfico. Os percalços por esse caminho 

se revelaram, mesmo já inserida na vida dos ciganos da cidade.  
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Por obedecerem a regras tradicionais atreladas ao gênero, os universos 

de ambos não foram acessados de maneira uniforme. Por eu ser uma 

pesquisadora, o vínculo estabelecido se mantinha no âmbito do universo da 

mulher. Desse modo, meu trabalho é uma possibilidade traduzível do vivido com 

as mulheres ciganas, seja no ambiente doméstico da casa, seja nas viagens 

para ―fazer a feira‖2, ler as mãos ou curar o mal de algum infeliz. E mesmo 

assim, a dificuldade encontrada ao pedir para acompanhá-las nessas ―viagens‖ 

possibilitou a necessidade de atribuir novos caminhos, novas estratégias de 

campo. Algumas vezes aproveitava uma viagem a Currais Novos, Caicó ou São 

José do Seridó, por exemplo, e perguntava se alguma cigana queria ir comigo e 

nesses momentos de viagem elas aproveitavam para visitar parentes ou para 

―fazer a feira‖. Foi uma pesquisa realizada durante os anos de 2012 a 2016.  

 Além do cotidiano vivencial das famílias, todo o tempo me fazia presente, 

às datas comemorativas como aniversários, festas de Natal, assim como de 

momentos nada fáceis como visitas aos parentes que se encontravam doentes 

e participação nos velórios. É uma maneira de ao mesmo tempo observar 

aspectos rituais dedicados ao lado extraordinário da vida e mostrar a delicadeza 

existente entre a dádiva da troca simbólica entre pesquisador/pesquisados e a 

pessoa de Virgínia com cada um deles em particular. O vínculo que cria raízes 

vai além de uma pesquisa estritamente acadêmica. Surgem amizades no 

decorrer da pesquisa e transpassa o tempo limitado dela. Amizades estas que 

entrecruzam nossas famílias: a deles com a minha e a minha com a deles.  

 

Ponto ápice da narrativa sobre as brigas de galos em Bali, 
Geertz reflete sobre como a iniciativa de "fugir junto com os 
nativos" ao notar a aproximação da polícia resultou na 
"aceitação" do antropólogo pelos balineses. Os insights dos 
antropólogos passam a permear a tensa relação entre teoria e 
prática. "Ser afetado", e demonstrar-se sendo, passa a 
contemplar parte do processo de alteridade do exercício 
antropológico. Os imponderáveis do trabalho de campo e a 
interpretação destes, passam a fazer parte das narrativas 
etnográficas (NAGAMI, 2014, p. 04). 

 

                                                           
2 Fazer a feira é uma noção nativa atrelada ao exercício do pedir o qual é desenvolvido 

no 3º capítulo. 
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Quantas e quantas vezes, por não ter com quem deixar meu filho de 5 

anos, necessitei levá-lo ao campo! Campo esse caracterizado pelo aconchego 

de um abraço, de uma organização diferente da que ele vivia e por isso adorava 

ir comigo. Um ambiente próximo à natureza, aos animais como os cavalos, 

gado, cachorros, gatos, periquitos. Assim, quando dizia: João, vamos visitar 

João Miguel (um cachorrinho da cigana Ana Paula), ele não fazia questão de 

tomar seu banho, vestir sua roupa, colocar as sandálias e seguir o passeio 

pelas ruas da cidade até chegar ao ―campo‖. Apenas não o levava quando a 

viagem seguia para outras cidades.  

 

O exercício auto-reflexivo do fazer antropológico está no cerne 
da própria teoria. Pensar o outro como espelho para a 
compreensão de sua própria sociedade esteve presente no 
pensamento antropológico, como no de Mead por exemplo. Não 
pretendo discorrer sobre as contribuições específicas dos 
autores tradicionais que servem como base teórica da 
antropologia, apenas apontar algumas mudanças relativas ao 
modo como tais experiências de campo suscitaram mudanças 
conceituais. Não existe receita de como deve ser o "ir a campo", 
e no caso da antropologia, as monografias são transmitidas e 
narradas em um momento posterior a própria experiência. Os 
recursos narrativos, as ênfases em determinados eventos e o 
meio fio que conectam teoria e experiência possuem, até certa 
medida, liberdade criativa por parte de quem a produz 
(NAGAMI, 2014, p. 04). 

 

O campo é o ambiente perfeito para suscitar as verdadeiras intenções de 

amizade e reciprocidade. Há uma compreensão de que a relação estabelecida 

entre  "nós" e "outros" deixa de ser percebida como  uma unidade homogênea. 

Trata-se de um percurso marcado pela interação. Silva (2009) aponta que essa  

interação se dá como consequência do trabalho de campo e da forma como o 

pesquisador atua e se situa nele. 

 

Ora, interagir pela participação nos rituais, nos trabalhos, no 
lazer e pela interlocução nas entrevistas informais, nas 
conversas suscitadas pela participação, nos bate-papos que até 
parecem escapar dos desígnios do trabalho de campo, 
alimentados apenas pelas amizades ali contraídas (SILVA, 
2009, p. 178).  
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Nesse percurso de interação paulatina pelo conhecimento notei que para 

compreendê-los ainda mais, havia a necessidade de ampliar meu olhar. 

Segundo os primeiros cadastros realizados por parcerias entre grupos de 

pesquisa e apoio, como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a 

Pastoral dos Nômades do Brasil, o estado do Rio Grande do Norte apresenta 

uma população cigana em torno de 5.400 pessoas. Essa população está 

distribuída em aproximadamente 13 cidades do estado. As cidades que 

apresentam grupos ciganos são: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, 

Serra Caiada, Tangará, Currais Novos, Acari, Cruzeta, Florânia, São Vicente, 

Caicó, São Rafael e Apodi.  Apresento abaixo um mapa no qual destaco na cor 

roxa as cidades com presença cigana. 

 

Mapa 1: Mapeamento Preliminar de Presença Cigana no RN. 

Fonte: Virgínia Araújo via Instituto Kairós (2016) 

 

Ao deparar-me com tal mapeamento visualizei a necessidade de realizar 

um recorte espacial. Seria uma pesquisa e tanto, porém não teria tempo e nem 
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recurso financeiro para me aprofundar na pesquisa e na conexão existente 

entre os diversos sujeitos nestes municípios. Quando visualizei as relações 

estabelecidas com os ciganos de Cruzeta com os ciganos que residem em 

outras cidades, notei que era algo peculiar e merecia minha atenção. Porém, 

quais seriam as cidades cujos ciganos residem que mantem contato? Haveria 

uma única rota ou eles mantinham contato com todos os demais ciganos 

existentes no Estado? Através dessas questões comecei a seguir minha 

pesquisa de campo partindo da cidade de Cruzeta e ao fazer um levantamento 

preliminar visualizei que os ciganos da cidade tinham familiares em outras 

cidades do Seridó e é por meio desses familiares que eles transcorrem uma 

movência.  

Nessa perspectiva, optei pela Região do Seridó do RN, mas 

precisamente as cidades de Cruzeta, Currais Novos, São Vicente e Florânia. 

Cidades estas que apresentam ciganos que se dizem ser de uma mesma 

família.  Ao optar por essa delimitação espacial trago para o trabalho a 

descrição de um ambiente local familiar, uma vez que sou parte integrante 

dessa população local assim como das interpretações compreendidas das 

relações que se passam nesse recorte espacial. 
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Mapa 2: Mapa das cidades escolhidas para pesquisa 

 

Fonte: Virgínia Araújo via ArcGIS (2016) 

 

 Por conseguinte, numa forma de visualizar preliminarmente as 

representações imputadas pelas redes sociais sobre os ciganos destas cidades 

do Seridó, busquei, através de pesquisas via internet, por meio do google e em 

blogs das cidades sobre esses ―outros‖ ciganos. Havia alguma informação 

sobre eles? Alguma reportagem? Através dessa pesquisa visualizei o lado 

―sombrio‖ que ainda é encrustado na imagem do ser cigano. Aquela imagem 

atribuída ao cigano vingativo, fora da lei. Foram encontradas reportagens que 

―denunciavam‖ os ciganos por prisão por morte, por tráfico de drogas, por 

roubo.   

No blog Barra Pesada uma reportagem do dia 06 de 2012, intitulada 

“Bandidos 'Ciganos' morrem em troca de tiros após assalto no Seridó Potiguar‖, 

revela o que é comumente encontrado nas reportagens sobre ciganos do 

Seridó.  

Uma tentativa de assalto na tarde desta terça-feira, (05), por 
volta das 16h00min, no sítio Serrote, que fica entre os 
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municípios de Jucurutu e São Rafael, terminou com dois 
suspeitos mortos e dois conseguiram fugir no matagal. Não se 
sabe ainda dados exatos da ocorrência, mas o certo é que 
quatro homens armados em duas motos, sendo uma Pop 100 e 
uma CG, de cor preta, investiram contra pessoas no Sítio 
Serrote, município de São Rafael. Segundo informações 
preliminares, o GTO de Jucurutu se deparou com os quatro 
elementos próximo à entrada do distrito de Boi Selado, na RN 
118, onde houve um intenso confronto e dois dos quatro 
elementos terminaram sendo atingidos e mortos. Os outros dois 
fugiram no matagal e a Polícia continua na caça para efetuar a 
prisão dos meliantes. As vitimas ainda não foram identificadas 
com o nome oficial, mas se trata de ciganos. Um cigano 
informou a nossa reportagem que um dos ciganos mortos é da 
sua família e morava na cidade de Florânia. 

http://www.blogbarrapesada.com/2012/06/bandidos-ciganos-
morrem-em-troca-de.html 

 

 Em outro blog datado em 04 de 2013 aparece uma reportagem sobre 

ciganas de Currais Novos, acusadas de roubo. Diz no blog, 

 

Por volta das 16h00 desta segunda (29\04\13) três ciganas 
foram presas na Rua Laurentino Bezerra, Centro, acusadas de 
furtarem lojas. As denúncias dos lojistas foram repassadas para 
os Policiais Militares que fazem o patrulhamento a pé no centro 
comercial e após uma abordagem uma das acusadas estava 
com três shorts vestidos em baixo da roupa. A guarnição da 
Rádio Patrulha foi acionada e conduziu as acusadas para a 
delegacia da Polícia Civil onde foram revistadas por uma Policial 
Feminina que encontrou as outras peças de roupa que estavam 
vestidas por baixo da roupa das acusadas. A Polícia acredita 
que as acusadas vinham agindo há muito tempo em Currais 
Novos e uma das lojistas disse que a cigana que estava com os 
três shorts vinha com frequência a loja. Foram detidas: MARIA 
APARECIDAS SOARES DE 27 ANOS, FRANCISCA VITÓRIA 
SOARES DE 39 ANOS E MAYARA VICENTE SOARES DE 19 
ANOS, todas parentes de primeiro grau e residentes na Rua 
Manoel Lopes Galvão no Bairro Sílvio Bezerra de Melo. Uma 
quarta acusada menor de idade conseguiu fugir antes da 
chegada da Polícia. 
http://coronelezequielnoticias.blogspot.com.br/2013/04/currais-
novos-ciganas-sao-presas.html 

 

Por meio dessa pesquisa exploratória sobre os ciganos da Região do 

Seridó no ambiente virtual da internet, notou-se a representação de uma 

imagem sobre os ciganos que reproduz velhos estigmas já ―imputados‖ pela 

própria história dos grupos no Brasil. O recurso da pesquisa via internet 

http://www.blogbarrapesada.com/2012/06/bandidos-ciganos-morrem-em-troca-de.html
http://www.blogbarrapesada.com/2012/06/bandidos-ciganos-morrem-em-troca-de.html
http://coronelezequielnoticias.blogspot.com.br/2013/04/currais-novos-ciganas-sao-presas.html
http://coronelezequielnoticias.blogspot.com.br/2013/04/currais-novos-ciganas-sao-presas.html
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possibilitou compreender até que ponto as imagens que são construídas 

utilizando do ambiente virtual corrobora com as imagens já impressas, por 

exemplo, nas páginas de jornais e processos criminais (ANDRADE, 2012, p. 10) 

A presença dos ciganos no Seridó nunca foi bem aceita pela 
comunidade não cigana, isto fica evidente em matérias 
jornalísticas e nos processos criminais que tem os ciganos 
como suspeitos natos. No jornal ―A Folha‖ de 11 de agosto de 
1962, na coluna ―Comentário da Roça‖ assinada por Vergniaud 
M. Monteiro, intitulada ―O Cigano‖, o autor descreve uma 
quantidade enorme de delitos que ele aponta como sendo 
praticados pelos ciganos que se arranchavam na região de 
Caicó, entre eles: roubo de animais, desmatamento, invasão de 
propriedade, entre outros. E o autor pede providências 
―Apelamos para os Poderes Públicos, no sentido de ser 
apagada ou riscada do mapa de nossa terra esta mancha negra 
que nos envergonha. Nos processos criminais também são 
percebidas as representações que se forjaram em relação aos 
ciganos. Aqui destacaremos três processos que ainda estamos 
nos apropriando de sua linguagem e de suas características 
regionais. Vale salientar, que estamos trabalhando no 
LABORDOC (Laboratório de Documentação Histórica) que 
pertence ao Curso de História da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte e que se encontra no Centro de Ensino 
Superior do Seridó – CERES em Caicó. São centenas de 
processos criminais e jornais, além de outras fontes 
fundamentais para o entendimento do Seridó Potiguar e seus 
desdobramentos. O primeiro data de 1880 e tem como réus os 
ciganos: Feitosa, José Lopes, João Batista, Aquino, Tito, Valério 
e Coringa, que segundo a descrição no processo ―formam um 
só grupo (...), vagabundos e sem parada certa‖ (p. 3). Todos 
acusados de roubo de cavalos. O que mais chama a atenção no 
processo são os encaminhamentos iniciais dados pelas 
autoridades policiais. Mesmo não tendo nenhuma prova 
consistente contra o grupo de ciganos, os policiais são 
informados que deveriam procura-los pois ―os ciganos são 
conhecidos como useiros e em furtar animais e estavam há uma 
légua de distância pouco ou menos em que desapareceram os 
animais.‖(P. 4). As acusações contra o grupo se arrasta por todo 
o processo, e são considerados culpados, mesmo nenhum 
deles tendo sido encontrados.  

 

Desse modo, como aponta Fazito (2006):  

As representações negociadas na construção da imagem do 
cigano, como procuro mostrar, são fortemente determinadas 
pela (con)fusão do discurso erudito (ou saber científico e 
acadêmico) – e a prática correspondente – com o saber e a 
prática populares. Por conseqüência, não apenas as políticas 
encetadas contra aqueles denominados ciganos pela sociedade 
ocidental, bem como a própria organização da experiência 
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cotidiana dos  roma, são reflexos em negativo de uma 
identidade que emerge de um conflito desigual de longa data 
(FAZITO, 2006, p.692). 

 

O exemplo peculiar da minha trajetória de vida e das pesquisas 

realizadas visualiza-se que pensar em ciganos ainda perpassa a imagem 

atribuída a eles pelo imaginário gadjó3. Esse imaginário, ainda fortemente 

construto de representações sociais ancoradas no ―nó figurativo‖, como aponta 

Moscovici ao tratar dos ciganos no seu artigo ―Les Gitans entre persécution et 

émancipation‖, traduzido por Ana Liési Thurler em 2009.  

Finalmente podemos evocar os processos fundamentais das 
representações sociais: a objetivação e a ancoragem. Mais 
concretamente, tudo se ordena na representação social a partir 
de um nó figurativo que, de algum modo, condensa todas as 
imagens, todas as noções ou os julgamentos que um grupo ou 
uma sociedade gera ao longo do tempo. Nada distingue melhor 
a minoria do que o nó figurativo de sua representação articulada 
em torno da temática nômade/sedentário, tão fundamental 
quanto a temática direita/esquerda na representação social dos 
partidos políticos. Pesquisando, constatamos que o nó figurativo, 
há muitos séculos, não variou (MOSCOVICI, 2009, p. 663).  
 

 
Esse ―nó figurativo‖ imposto aos ciganos perpassa por conceitos e 

imagens que são associadas quando tais minorias são reportadas, lembradas, 

noticiadas. Algumas delas remetem a ideia da categorização entre 

nômade/sedentário. Tal categorização ainda delimita as imagens associadas 

aos ciganos como os ―arruaceiros‖ da ordem e da organização existente na 

sociedade majoritária. Outro ponto pode dizer respeito ao puro e impuro (limpos/ 

sujos)4, que revela os estigmas ainda impressos nas imagens ao se falar sobre 

ciganos e ainda a própria concepção atrelada pelos adjetivos 

nômade/sedentário.  

Imagens atreladas pelo ―nó figurativo‖ da categorização 

nômade/sedentário delimitam e colocam os ciganos na condição do 

                                                           
3
O termo é frequentemente atribuído pelos ciganos para aqueles que não pertencem aos grupos 

ciganos, ou seja, as pessoas não ciganas. Estas últimas continuam a atribuir aos ciganos toda a 
―fama‖ de ―arruaceiros‖ da ordem estabelecida.  
4
Ponto abordado na minha dissertação de mestrado Souza (2011), no capítulo sobre 

representações.  
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questionamento: e ainda existem ciganos? Os ciganos são notoriamente 

reconhecidos pela sua condição de constante peregrinação, ou seja, o 

nomadismo e a possível inexistência de um território circunscrito em fronteiras 

físicas torna a imagem cigana ―real‖. Como diz o cigano Arinaldo de Cruzeta “De 

fato, que cigano não tem sossego. Cigano vive aqui, cigano vive acolá”. Assim, 

a representativa questão nômade ainda se torna uma representação 

marcadamente significativa na imagem do ser cigano em relação à 

sedentarização dos não ciganos. E dessa forma, serviria como um demarcador  

de identificação de uma etnicidade cigana no Seridó Potiguar.  

Porém, ao partir do entendimento das diferenças entre os vários 

agrupamentos ciganos, é perceptível o fato que estes pensam a respeito de si 

próprios de forma fragmentária. Cada cigano tem uma forte identificação com 

seu grupo familiar. Além de se diferenciarem pelas atividades que exercem, a 

língua que falam e a maneira como vivem os colocando nas categorias de 

Calon, Rom ou Sinti, os ciganos se identificam pela sua família, o que revela até 

uma diferenciação entre os ciganos que se ―enquadram‖ dentro das próprias 

categorias citadas.  

Ainda assim, na forma de fazer valer seus direitos enquanto minoria 

ética, os ciganos podem acionar uma identidade homogeneizada frente ao 

Estado de direito. Podem se apresentar, nesse contexto, sobre o nome geral de 

ciganos mesmo que pertençam a grupos minoritários diversos (Rom, Sinti e 

Calon), para fazer frente ao ―outro‖ hegemônico (a sociedade não cigana).  

Como demonstra Batista & Cunha (2013) ao trabalhar com os ciganos 

em Sousa/PB.  

Em Sousa, por exemplo, os ciganos até onde conseguimos 
perceber pelas leituras e descrições, se apresentam de modos 
diferenciados de outros cenários da Paraíba, ou até mesmo do 
Brasil. Apesar disso, sempre quando confrontados, demarcam 
um modo próprio de pensar e agir quase sempre bastante 
semelhante ao de outros grupos ciganos. Esse quadro denota 
formas específicas de organização local e, porque não 
dizermos, formas de ação política que por meio do confronto 
interacional, vai se demonstrando os elementos mais 
contrastantes que respondendo ao mecanismo social posto ao 
longo da história, constrói um lugar e um conjunto de 
características ao qual associamos a condição cigana (BATISTA 
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& CUNHA, p.06) 

 
Nesse movimento, Ferrari (2010) fala em um ―fazer-se‖ cigano frente ao 

gadjé. Esse fazer-se se conecta às diversas formas de ser cigano. O que 

equivale a dizer que não há traços essenciais para todos aqueles que se 

denominam e são denominados ciganos, mas uma incompletude que se dá ao 

fazer-se cigano. Eles não são naturalmente ciganos, a ciganidade não é algo 

inato, herdado pelo gene, mas algo que se constrói ao tornar-se cigano 

cotidianamente, na medida em que fazem parte de uma ―rede de socialidade‖.  

É por meio dessa rede que o fazer-se Calon surge como arcabouço principal da 

ciganidade. Ciganidade esta delineada pela coletividade, pela convivência 

familiar (FERRARI, 2010, p. 121 - 124). 

Levando em conta tal fazer-se cigano, percebeu-se que cotidianamente 

os ciganos existentes nas cidades do Seridó Norte Rio-grandense mantêm 

relações entre si, pois se dizem ser da mesma família5. Desse modo, as redes 

de parentesco conectam os ciganos sem delimitarem um espaço físico ou 

geográfico para tal. Isto é, não necessariamente os ciganos que residem em 

Florânia ou São Vicente são de uma mesma família e que esta acaba ali, antes 

ela se completa e se expande para outras áreas territoriais da cidade. Com a 

pesquisa de mestrado notamos que os ciganos de Currais Novos e Cruzeta, por 

exemplo, possuíam relações cuja base é pensada sob a noção de uma rede, 

caracterizada pelo elemento do parentesco. Essa rede ganha destaque para se 

pensar a fluidez de ciganos entre cidades circunvizinhas pela qual vão morar ou 

passar ―um tempo‖ onde os parentes residem. 

Tudo isso releva à análoga e complexa relação que podemos fazer entre 

as noções de fronteira, fluidez e hibridez trabalhadas pelo autor Ulf Hannerz 

(1997) e o processo movediço e membranoso pelo qual os grupos ciganos 

                                                           
5
 Família aqui é entendida sobre o ponto de vista dos próprios atores, ou seja, família nuclear é 

organizada em torno do pai, mãe e filhos, mas também em alguns casos a figura do pai não 
existe se limitando a família conjugal mãe e filhos. Mas além da família nuclear possuem 
características de família extensa que compreende os parentes com os quais sempre são 
mantidas relações de convivência no mesmo grupo, comunhão de interesses e de negócios, 
possuem frequentes contatos, mesmo se as famílias vivem em lugares diferentes como no caso 
em relação aos ciganos que vivem em Currais Novos e Florânia. 
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vivem. Então, como estabelecer as fronteiras, os limites, a fluidez e a 

hibridização que se apresentam nesses grupos que sempre estão em 

movimento e interação um com os outros e com a sociedade envolvente?  

As fronteiras sempre implicam um nível relacional, evidenciado pela 

interação de diferenças, sejam elas quais forem. Portanto, se a fronteira existe é 

porque há uma dimensão membranosa, permeável ou porosa, possibilitando o 

trânsito de elementos diversos, que traz consigo um caráter marcadamente 

seletivo, pois é da ―natureza‖ da fronteira que por ela ocorra à passagem, o 

fluxo ou a interdição.  

Se a fronteira, como uma forma de membrana, existe de maneira a 

permitir ou barrar o trânsito de coisas e ideias ao longo de sua superfície, de 

sua linha divisória, é porque existe uma polaridade, talvez, uma ambiguidade. É 

essa ambiguidade que faz com que o interior e o exterior, o fora e o dentro 

existam somente como manifestações da diferença. Ao longo da linha 

demarcatória da fronteira, pode apresentar pontos de contato que se relacionam 

a uma maior ou menor proximidade entre tais níveis. 

Então, em uma mesma movência relacional, os ciganos localizados na 

Região do Seridó Norte Rio-grandense circulam por meio de uma extensa rede 

de parentesco ao passo que tal circulação pode ser, por muitas vezes, limitada 

por fronteiras econômica, social e/ou cultural.  

Desse modo, tivemos como objetivo principal compreender como se 

organizava a rede de movência circulatória e de fixação na qual os ciganos do 

Seridó Norte Rio-grandense mobilizam frente a atual organização das suas 

comunidades e da sociedade majoritária. 

Percebe-se um circuito de cidades pelas quais percorrem. Eles vão a 

essas cidades seja para negociar, seja para visitar parentes. Todos estão 

interligados por laços de parentesco cujo limiar se assenta em irmãos, primos, 

tios e avós. São cidades localizadas na região Seridó do Estado do Rio Grande 

do Norte: Jucurutu, Florânia, São Vicente, Currais Novos, Cruzeta, Caicó, 

Jardim do Seridó e São Rafael.  
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Relativamente a tudo isso poucos estudiosos dedicaram-se a conhecer o 

que seriam os assim chamados "ciganos". Os mais controlados entre eles 

trataram de esquivar-se do nominativo "cigano", referindo-se ao grupo estudado 

particular, evitando generalizações. Há um mal-estar longamente discutido por 

―ciganólogos‖ em usar o termo genérico e universalizar suas observações como 

forma de não reificar estereótipos, obrigando-os a se reportar apenas a um 

"grupo" de indivíduos. Mas, seria o caso de nos perguntar onde exatamente 

começa e termina esse grupo, e se é mesmo de um grupo que se trata 

(FERRARI, 2010). 

 Ferrari (2010) destaca que cada etnografia faz um esforço em delimitar, 

definir um grupo, reproduzindo advertências para que o que é dito ali não 

ultrapasse as fronteiras do recorte proposto. No entanto, a autora aponta que as 

etnografias se conectam por todos os lados. A "ciganidade" atravessa as 

formações descritas pelos etnógrafos. Portanto, a sugestão de Ferrari (2010) é 

que o incômodo que aflige esses estudiosos passa em grande parte pela 

concepção de grupo social vigente na antropologia, à qual suas pesquisas estão 

sujeitas e na dificuldade de reconhecer a possibilidade de deslocamento entre 

pontos de vista em distintas escalas. 

A autora ainda propõe se utilizando de um artigo de Roy Wagner 

publicado em 1974 a pensar sobre uma questão: há (realmente) grupos sociais 

nas terras altas da Nova Guiné? Ao indagar, faz na verdade uma provocação 

que se estende a todo o campo antropológico. Sua questão poderia ser lida de 

modo menos restritivo: há grupos sociais? Quer dizer, há grupo no sentido de 

uma "coisa" concreta, passível de descrição, uma unidade separada do 

entorno? Ou a ideia de grupo social é um modo de pensar e recortar a 

realidade, filtrada por nossa cultura?  

Ela destaca a importância deste artigo de Roy Wagner (1974) como um 

elemento definitivo na discussão sobre grupos sociais. O autor faz uma revista 

do conceito de sociedade desde a concepção supraindividual que Durkheim 

chamara a atenção.  O "fato social como coisa", isto é, como algo exterior a ser 

estudado objetivamente, e a preocupação com a "integração" social, foram 



29 

 

possivelmente o maior legado deixado para as escolas antropológicas que se 

seguiram. Diz Ferrari (2010, p.02): 

 

Os ingleses, com Radcliffe-Brown à frente, desenvolveram o 
conceito-chave do funcionalismo focando-se na polaridade 
indivíduo/sociedade. O estrutural-funcionalismo, como ficou 
denominado, admitia tanto a imagem de uma rede de relações 
entre indivíduos, como a de uma rede entre grupos. Mas, ao se 
apegar à noção de estrutura como conjunto de normas que 
impõem aos indivíduos direitos e deveres conforme sua 
pertença a uma coletividade, a chamada teoria da 
descendência, e a antropologia social britânica à qual ela deu 
forma, exportou ao estudo de povos tribais concepções 
ocidentais tais como "política", "lei", "direito", "propriedade", ali 
aplicados "como se" fossem próprios dos nativos, ou como se o 
sentido que elas tivessem para nós fosse o mesmo que para 
eles. A concepção de grupo gerada por essas teorias tornou-se 
hegemônica na antropologia. A antropologia social teria se 
tornado por um bom tempo "a ciência dos grupos de 
descendência" (WAGNER 1974, p. 97). 

 

Essa imagem da sociedade como um universo fechado sofreu ataques 

sucessivos, primeiramente com a abordagem estruturalista de Lévi-Strauss, cuja 

preocupação maior centrava-se nas contradições que operavam na produção 

das sociedades. Diz Ferrari (2010), ―mais do que definir unidades, descrever 

"termos", trata-se de investir nas relações”. E mais do que isso propor como os 

sujeitos de pesquisa ao fazer-se cotidianamente acionam as várias 

possibilidades de sociabilidades. 

 

Substitui a forma como os ―nativos‖ fazem suas coletividades 
pelo seu próprio fazer (―heurístico‖) dos grupos, ordens, 
organizações e lógicas. E é esse modo ―nativo‖ de fazer a 
sociedade, e não suas curiosas semelhanças com nossas 
noções de grupos, economia ou coerência, que move nosso 
interesse aqui. O entendimento dessa criatividade per se é a 
única alternativa ética e teórica aos esforços paternalistas que 
―civilizariam‖ os outros povos ao transformar os remanescentes 
de seus esforços criativos em grupos, gramáticas, lógicas e 
economias hipotéticas (WAGNER, 2010, p. 244). 
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Trago, dessa forma, as discussões estabelecidas pelo autor Roy Wagner 

(2010 [1974]), Barnes (1987) e Ulf Hannerz (1997) sobre a noção de um fazer 

nativo que perpassa pela noção de socialidade numa perspectiva de rede 

social6 atrelada a uma movência que implica em deslocamentos e fixações.       

Os chamados grupos étnicos, entendidos como comunidades — também 

performativas — são construídos, dentro deste processo de disputa por 

classificações, a partir da elaboração de práticas e discursos, rituais e mitos que 

simbolizam sua própria existência. As comunidades são imaginadas — 

possibilitando um estilo cultural de classificação e interação. Como afirma 

Benedict Anderson, de fato, todas as comunidades maiores que os grupos onde 

o contato se dá face-a-face (e talvez mesmo estas) são imaginadas. As 

comunidades devem ser distinguidas não por sua falsidade/autenticidade, mas 

pelo estilo em que são imaginadas. Os javaneses sempre souberam que estão 

conectados a outras pessoas que jamais viram, mas estas conexões são 

imaginadas de uma maneira muito particular — relações de parentesco e 

clientela espalhadas indefinidamente (ANDERSON, 2008, p. 6). 

A comunidade então é criada, porém, não definitivamente. As imagens 

que os sujeitos têm de sua própria comunidade e que os outros têm dela estão 

em constante transformação. Configura-se um perpétuo movimento 

interpretativo e criativo, onde determinados traços, valores, costumes, relações 

e símbolos são reinventados a todo o momento, procurando estabelecer 

conexões, imaginadas de uma maneira particular. Esse estilo cultural de 

interpretar, simbolizar, imaginar e criar a própria comunidade e a dos outros se 

constitui no cerne da etnicidade. Mais que a origem comum, laços primordiais e 

luta por recursos, a etnicidade, voltando a Manuela Carneiro da Cunha (1978), 

apresenta-se como uma nova linguagem (retórica), ou melhor, um estilo de 

linguagem, que atua essencialmente através de símbolos étnicos, 

fundamentando, de maneira singular, as conexões entre indivíduos e suas 

classificações. 

                                                           
6 Nas próximas páginas desenvolverei a concepção de rede social.  
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Muitos ciganos, na maior parte das vezes, esforçar-se-ão para passar a 

imagem de um eterno viajante, corpulento e bruto, mas livre, independente e 

destemido. No plano do discurso são todos nômades, pois foram ―condenados 

por Cristo a vagar eternamente pela terra‖.  

Para o autor Fazito (2006), baseado no seu trabalho de campo e nos 

relatos de ciganos (procedentes de diferentes categorias étnicas, como 

kalderash, matchuaiae xhoroxhane), eles seguem um plano organizativo pelo 

território brasileiro. Diz ele, 

 

(...) que as comunidades se distribuem reticularmente no 
território brasileiro. Isto é, os grupos se organizam em redes 
hierarquizadas segundo as categorias étnicas ciganas, 
ocupando e singularizando um espaço físico específico pela 
inscrição do parentesco e das políticas de etnicidade. Embora 
tenha presenciado casamentos entre matrizes étnicas mais 
distantes (como Roma e Calons, as duas matrizes principais no 
Brasil), em geral, há uma diferenciação discursiva e prática 
intra-étnica relacional e dinâmica. De fato, o nomadismo é 
também parte operativa imprescindível das negociações intra-
étnicas sobre a identidade cigana (FAZITO, 2006: 720-721). 

 

Em outras palavras, os ciganos foram capazes de reconhecer na 

diversidade uma unidade interna baseada nas experiências comuns de 

―desenraizamento‖ (seja pela força física, seja pela força simbólica). E, mais 

importante, tais experiências de deslocamento puderam se conectar com uma 

estrutura de parentesco semelhante (patrilinearidade e patrilocalidade) e uma 

política étnica de segmentação estrutural e espacial (FAZITO, 2000). 

E como ponto chave a concepção de rede familiar análoga à 

organização social dos ciganos no espaço. É necessário frisarmos que a família 

é um elemento importante na organização e definição da identidade cigana, 

mas também é algo observável para a compreensão das construções de 

identidade em outros grupos sociais. O exemplo do trabalho de Silva (2010) 

sobre ciganos em Limoeiro do Norte/CE, Silva (2015) sobre a vida em família 

dos ciganos de Sobral/CE, assim como em outros grupos como as 

comunidades negras rurais estudadas por Assunção (2009).   
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Elizabeth Bott (1976), ao realizar um estudo com um grupo de vinte 

famílias inglesas no século XX, constatou que as famílias enquanto totalidades 

sociais estão organizadas em redes que envolvem tanto familiares como 

indivíduos externos. Ela destaca a primazia do parentesco na organização 

familiar. A ideia é fruto de que não conseguimos nos desvincular daqueles 

indivíduos que de alguma forma fazem parte de nós, uma vez que dão o sentido 

de perpetuação para a família. Bott se utilizou da concepção de rede social de 

Barnes (1997) para pensar nas relações estabelecidas entre diversas famílias. 

 

Mas as relações de parentesco têm importância peculiar por 
causa de sua permanência. [...] A pressuposição implícita 
parece ser de que os parentes são, de alguma forma, parte de 
nós mesmos e nós somos parte deles, até mesmo quando 
nunca os havíamos visto antes. Podemos desfazer 
completamente uma amizade mas não podemos desfazer 
completamente um relação ―consanguínea‖. Um contato com 
um parente pode ser interrompido, mas, em certo sentido, o 
relacionamento perdura, algo ainda é compartilhado. Os 
parentes são elos entre o passado e o futuro. Eles dão um 
sentimento de continuidade. Devemos necessariamente morrer, 
mas a nossa família, no sentido mais geral, prossegue (BOTT, 
1976, p.153). 

 

Portanto, a movência para os ciganos significa a permanência do 

processo identitário em meio à relembrança do tempo de andanças e de 

práticas diárias no presente de deslocamentos e fixações. Esse presente ainda 

ordenado por práticas que vinculam os deslocamentos por cidades 

circunvizinhas seja para o negócio, assim como a troca de relógios, motos, 

carros por parte dos homens como também a mendicância por parte das 

mulheres, a quiromancia e cartomancia ou simplesmente para passar ―um 

tempo‖ com seus familiares, revela a particularidade do modo como eles 

encaram e acionam o ser nômade no contexto atual. Eles percorrem caminhos 

de interação entre grupos ciganos e entre sociedade envolvente.  

Por conseguinte, pensar a fronteira, seus contatos, trocas e interações, 

bem como os processos mantenedores e modificadores de identidades, 

enquanto processos históricos, significa estar sempre atento aos fluxos do 
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tempo e às especificidades do espaço. As culturas não são estáticas, mesmo 

que possuam sofisticados mecanismos de reprodução e reificação; elas se 

transformam no tempo, assimilam, rejeitam, reelaboram, recriam e mesclam 

coisas e ideias de outras culturas. Esses contatos, trocas e interações, em boa 

parte, realizam-se em situação de fronteira e desenvolvem-se historicamente. 

Chegamos a uma possível (in)conclusão: os ciganos Calon de Sousa são 

um grupo distinto dos ciganos Calon de Limoeiro do Norte, localizados no 

Estado da Paraíba e Ceará, respectivamente, os quais também são diferentes 

dos grupos ciganos do Rio Grande do Norte.  Porém, delimitar o alvo a um 

―grupo‖ específico, como afirma Ferrari (2010), por mais tranquilizante que seja 

seu efeito sobre o pesquisador, não resolve a questão, pois é na formulação 

desta que reside o problema. Qualquer que seja a conclusão, ela dirá mais 

respeito ao que o observador pensa do que ao que pensam e fazem os sujeitos 

observados.  

Destarte, a pesquisa antropológica, desde Malinowski (1976), vem sendo 

atrelada a um conjunto de caminhos cujos dados são abstraídos de uma 

vivência do pesquisador seja no campo ou em suas profundas leituras no 

―gabinete‖. Desse modo, a opção metodológica escolhida se assenta numa 

pesquisa de campo que utilizou a etnografia, observação participante,  

entrevista aberta e história da família e a fotografia como elementos 

constitutivos de uma caminhada antropológica sobre famílias ciganas no Seridó 

norte-rio-grandense.   

Não seria possível desenvolver esta pesquisa sem ―estar lá‖ e vivenciar 

com eles o seu cotidiano. É através dessa vivência que torna possível elaborar 

estratégias de pesquisa para a dinâmica da realidade que é mutável. Por 

conseguinte, a etnografia como metodologia é a guia que programa a pesquisa 

e ajuda na construção de um fazer e conhecer antropológico. Este 

conhecimento está imbricado numa teia de relações parentais que não teria 

acesso se não houvesse um mergulho nesse emaranhado de possibilidades 

reais. A possibilidade de se estudar fenômenos móveis, itinerantes, fluídos torna 

o caminho a ser trilhado também algo a ser movente. O que não exclui, é claro, 

a movência até mesmo ao observar, ao ler ou ao escrever.  
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  Assim, numa busca de compreender esta rede familiar que permite a 

itinerância de pessoas é necessário se utilizar da observação participante. Esta, 

englobada numa conjuntura de ações entre o que se olha, o que se ouve e o 

que se escreve, torna o caminhar antropológico metodologicamente delineado. 

Ela permite ampliar e dar suporte ao pesquisador que tenta pensar, averiguar, 

conhecer e compreender a realidade pela qual é abduzido. O pesquisador 

poderá acessar situações habituais nas quais os membros da comunidade 

estão envolvidos e que de outra maneira não seria possível.  

Por sua vez, a utilização da fotografia permitiu obter registros que se 

tornam também documentos. É esse recurso que permite dá aos leitores 

imagens da comunidade vivenciada e das pessoas que fazem parte dela. Nesse 

sentido, a fotografia permite interpretações acerca dessa realidade que será 

conhecida por meio das imagens e da descrição do próprio pesquisador. A 

intenção de utilizar a fotografia revelou a inexplicável fascinação que, como uma 

obra de arte, nos leva a caminhos interpretativos cambiáveis de sentimentos e 

narrativas diversas.  

Por muito tempo, ao sair para um mundo estranho com a tarefa de 

conhecer outra cultura, um etnógrafo incluiria certamente em sua bagagem uma 

máquina fotográfica sem se questionar muito sobre o que ele iria fazer com 

esse instrumento, pois lhe parecia óbvio. Era uma forma de, ao voltar, poder 

trazer ―indícios definitivos‖ de que aqueles povos estranhos de fato moravam 

assim, que eles vestiam assim, etc. 

Os etnógrafos tinham a intenção de apenas registrar sua passagem por 

esses grupos tidos por muitas vezes como estranhos. Esse feito nos trouxe uma 

gama de registros documentais sobre os mais diversos povos, etnias, grupos e 

comunidades. A esse respeito Godolphim diz (1995):  

Desde muito cedo, etnógrafos das mais variadas correntes se 
valeram de máquinas fotográficas como uma forma de registrar 
sua passagem pelo campo. Com mais ou menos 
sistematicidade se produziu um largo material fotográfico de 
inegável valor documental, e que, ao mesmo tempo, era 
apresentado como uma espécie de prova do ―estar lá‖. Algo que 
dotava o pesquisador de uma autoridade e uma legitimidade, 
pois se mostrava que ele de fato ―esteve lá‖ observando como 
se poderia ver pelas fotografias. Enfim, era mais um elemento 



35 

 

nas ―estratégias de convencimento‖ que estes profissionais do 
distante se utilizavam na construção dos seus textos. 
(GODOLPHIM, 1995: 162).  

 

Assim, a fotografia apresenta-se como uma forma de descrição e 

interpretação dos dados obtidos em campo, não apenas como um instrumento 

de coleta de informações a fim de realizar um simples inventário da cultura 

estudada, constituindo verdadeiros ―textos visuais‖ que o antropólogo constrói 

para restituir determinada realidade. A fotografia deve ser encarada como a 

―materialização de um olhar‖, o ―discurso de um olhar‖ (ACHUTTI, 1997). 

A fotografia, portanto, além de trazer para a cena da pesquisa os sujeitos 

sociais permitindo interpretações diversas sobre os mesmos por parte dos 

leitores, ela também se revelou um recurso importante no que tange ao próprio 

campo de pesquisa. Muitas vezes era algo que suscitava curiosidade e 

ansiedade dos ciganos quando informava que iria retornar com as fotografias 

reveladas. Ou quando era solicitada para ―tirar‖ uma foto em aniversários e 

visitas a familiares. Outras vezes, a não permissão para eu tirar uma foto ou 

para publicá-la, traz peculiaridade ao estudo. Revela um lado de crenças, 

sentimentos e ocultações do campo de pesquisa que coube compreender no 

decorrer dela.   

Além desses recursos, foi utilizada a pesquisa em blogs, jornais, 

literaturas diversas e a entrevista com o enfoque na história de família tiveram 

por finalidade dar conta do percurso de vida de um sujeito social, integrando-o 

nas relações intersubjetivas em que estava envolvido através da constituição do 

seu universo de parentesco. Neste sentido, através da história de família propus 

desenhar o universo de relações familiares dos ciganos do Seridó, partindo de 

uma pessoa e busquei encontrar os processos de estruturação interna, sempre 

inacabados, do campo de relações delimitado pelos horizontes desse universo 

numa perspectiva temporal e dinâmica. O processo de constituição desse 

universo, ao longo da vida da pessoa, e daqueles que, por lhe estarem mais 

próximos, contribui de forma decisiva para a sua constituição enquanto pessoa 

social. Desse modo, a história de família se tornou uma estratégia interessante, 

pois ao falar longa e detalhadamente sobre o seu percurso de vida, as suas 
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relações familiares, a história da sua família e das relações e opções dos que a 

compõem, a pessoa fala inevitavelmente de contextos de sociabilidade e 

socialidade. 

Desse modo, como forma de estabelecer uma sequência, iniciei meu 

trabalho com o capítulo intitulado Traços e Contornos dos ciganos na 

literatura. Nele, trago para a cena um pequeno mapeamento sobre trabalhos 

realizados nos países Ibéricos (Espanha e Portugal) e no Brasil. Ocupei-me de 

analisar como são construídas as imagens representativas dos ciganos por 

meio das literaturas esboçadas em cada país. Optei começar pela literatura 

espanhola posteriormente pela portuguesa e por fim na literatura brasileira, 

enfocando na literatura nordestina, em especial estudos realizados no Rio 

Grande do Norte.  

No capítulo 2, Delineando a Rede Calon pelo Seridó Potiguar, propus 

analisar e compreender como se dá e se organiza a rede social que se 

estabelece entre os Calon do Seridó do RN pelo aspecto da conexão familiar e 

de amizades. 

Em Dupla Movência de um fazer-se Calon, abordei a questão da 

movência cigana por duas vias de socialidade Calon: uma pelo aspecto de 

subsistência; outra, pela doença/morte. Ao estarem cotidianamente se 

organizando em um movimentar-se para sobreviver e em uma forma de 

―esquecer‖ daqueles que se foram desta vida, os ciganos acionam formas 

peculiares de circular. Formas essas que revelam uma maneira organizativa 

deles no espaço e no tempo.  
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CAPITULO 1 

 

TRAÇOS E CONTORNOS DOS CIGANOS NA LITERATURA  

 

De tempos em tempos alguém nasce com 
uma veia cigana. E essa pessoa não 

descansa até conhecer o mundo 
(Elizabeth Gilbert)  

 

Este capítulo pretende fornecer um mapeamento literário dos estudos 

sobre ciganos em três países: Espanha, Portugal e Brasil. No Brasil darei 

enfoque aos trabalhos desenvolvidos e em andamento na Região Nordeste. 

Muitos poderiam me perguntar do porque estar englobando também países 

europeus na minha pesquisa. Meu principal objetivo é traçar um percurso 

histórico sobre estudos que tem como foco principal os assim conhecidos 

ciganos. Para isso seria necessário visualizar como eles eram vistos na 

Espanha e Portugal, principais países que deportaram grupos ciganos 

degredados para a então colônia brasileira, embora haja a possível existência 

de grupos diversos de ciganos que aqui chegaram advindos de outros países 

como Alemanha, Iugoslávia, Romênia dentre outros. Dessa forma, para 

podermos ter uma visão local de como são e estão os ciganos no Nordeste 

Brasileiro, há o carecimento de pensarmos um pouco sobre os ciganos 

europeus dos séculos passados e, porque não, do século XXI.   

 

1.1 Ciganos na Literatura Espanhola 

 

 

             Alguns autores brasileiros já abordaram representações sobre grupos 

ciganos na literatura ocidental como Fazito (2006) e, especificamente, na 

literatura espanhola, como Florência Ferrari (2006). Ambos apresentam um 

panorama das imagens apresentadas pela literatura a respeito dessa minoria 

étnica. As obras literárias tem em sua base o respaldo da realidade e através 

dela refletem também na criação de outra realidade. Isto quer dizer que, a 

literatura comporta o caráter inventivo capaz de tornar a realidade concreta em 
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algo imaginável. O que também não deixa de lado que a própria noção de 

realidade é uma invenção humana. Dessa forma, tomando como arcabouço de 

uma reflexão científica, a literatura torna viável a visualização de 

representações acerca de imagens comuns que se cristalizam em obras de 

autores renomados de determinada época.  

Ambos os autores, Ferrari e Fazito, sustentam a tese de que as 

representações literárias bebem e refletem imagens do cigano como sendo o 

―outro‖, o marginal, aquele que é estrangeiro em terras locais. Mas também 

apontam a ―ambiguidade‖ que por muitas vezes são encontradas em entrelinhas 

dos textos literários. Diz Ferrari: 

 

Pude levantar de cabo a rabo do Ocidente um imaginário do 
cigano como um estrangeiro, à margem, cercado de mistério. 
Entretanto, não é a exclusão que marca o lugar do cigano no 
imaginário ocidental, mas antes a ambiguidade que o envolve 
(FERRARI, 2006, p. 80). 

   

 Sabe-se que a realidade social é construída e reconstruída por meio de  

processos contínuos e representativos. Esses processos se dão entre os 

sujeitos e objetos existentes na própria realidade. O simbólico é acionado e 

utilizado para interpretar e pensar a realidade cotidiana. As representações 

sociais, segundo definição clássica apresentada por Jodelet (1989), são 

modalidades de conhecimento prático orientadas para a comunicação e para a 

compreensão do contexto social, material e ideativo em que vivemos. É por 

meio desse processo cognitivo que somos capazes de imputar significados, 

imagens, teorias, categorias ao conhecimento. Desse modo, quando 

compartilhadas pelos indivíduos sociais tal processo contribui para a construção 

da própria realidade.  

     Desse modo, como elementos constitutivos da realidade e ao mesmo 

tempo elementos construtores dela, as representações sociais precisam ser 

situados no tempo e no espaço, no seu contexto de produção. Ou seja, a partir 

das funções simbólicas e ideológicas a que servem e das formas de 

comunicação onde circulam. Uma dessas formas é a linguagem escrita, cujo 

arcabouço se deleita sobre e para a realidade social. 
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Desta forma, as inúmeras e repetidas representações 
inferiorizantes, negativas e exotizadas que, disseminadas 
mundialmente, acompanharam a diáspora romà, criaram os 
―ciganos‖ e a realidade étnica  de exclusão. Aceita-se como 
premissa que a realidade é uma construção social e que para 
haver transmissão de uma realidade construída são necessários 
aparelhos sociais que se  encarreguem de fazê-lo, um destes 
aparelhos sociais é a linguagem escrita (SORIA, 2008. p. 29). 

 
  

 Por conseguinte, neste tópico me deterei a falar sobre a literatura 

espanhola a partir de um viés, de um recorte cuja base se assenta numa 

escolha que me traz prazer e ao mesmo tempo consegue refletir a realidade 

literária espanhola sobre os ciganos no século XVII. Assim, por meio deste 

recorte, pensá-los como um objeto de reflexões analógicas no decorrer do 

capítulo.  

 Na Espanha os gitanos, assim como são chamados, inspiraram vários 

autores como Federico García Lorca e Miguel de Cervantes. Autor de maior 

renome Federico García Lorca, um grande poeta do século 20, escreveu 

―Romancero Gitano‖. Datado de 1928, é uma obra que repercute até os dias 

atuais. Muitos dos trabalhos que tratam sobre ciganos na literatura espanhola a 

utilizam como referência. Essa coletânea de poemas, dedicados à cultura 

cigana, serviu de arcabouço para Ferrari (2006) pensar comparativamente as 

representações da literatura espanhola com a literatura brasileira.  

 Nessa perspectiva, optei por trabalhar com partes da obra pontual de 

Miguel de Cervantes. A obra ―La Gitanilla‖, publicada na Espanha em 1963, 

tornou-se minha base de reflexão sobre as representações dos ciganos 

espanhóis no século XVII.  Conhecido pelo seu livro Dom Quixote de La 

Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra de Alcala Henares (1547 - 1616), foi 

um célebre poeta espanhol que também escreveu um romance embriagado pelo 

modo de vida dos ciganos. Desse modo, o autor de ―La Gitanilla‖, escreveu uma 

história sobre o amor de dois jovens, uma cigana e um nobre, direcionada para 

uma narrativa específica: a novela. A novela tem como personagens principais: 

Preciosa, uma jovem cigana, e de seu apaixonado, dom Juan de Cárcamo, 

ramo de nobre família, que abandona tudo para levar uma vida errante com a 
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jovem. Os acontecimentos dão-se no século XVII em Espanha, concretamente 

nas cidades de Madri e Múrcia principalmente. 

 Logo nas primeiras frases lidas, fui surpreendida pela escrita do autor 

sobre os ciganos. Ele diz: 

Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el 
mundo para ser ladrones: nacen de padres ladrones, críanse 
con ladrones, estudian para ladrones y, finalmente, salen con ser 
ladrones corrientes y molientes a todo ruedo; y la gana del hurtar 
y el hurtar son en ellos como acidentes inseparables, que no se 
quitan sino con la muerte (CERVANTES, 1963. p.1). 

 

 Tal citação inicia sua obra e minha reflexão. A ideia tão comumente 

associada aos ciganos, tem como comparação o termo pejorativo ―ladrão‖. Essa 

característica é acentuada pontualmente ao iniciar o texto, revelando uma 

representação já existente no imaginário comum e transmutada para a obra 

literária. Ser cigano revelava ser ladrão, se nascer entre ciganos já nasceria 

aprendendo a ser ladrão, já que os pais assim seriam. Ou seja, é algo revelado 

como intrínseco ao ser cigano. Algo dotado de ―dom‖ advindo do próprio sangue 

cigano, apreendido, repassado e praticado por todos eles.  

 A respeito disso González diz: 

Se comprueba que Cervantes (‗yo real) pone em boca del 
narrador (‗yo irreal‘) la universal idea de que la raza gitana es, 
por naturaleza, una raza que ha nacido, nace y nacerá para 
corromper el ordem social, ya que todos llevan cosigo el don 
para dedicarse al arte del hurto (GONZÁLEZ, 2010, p. 08).  

 

 Ao salientar ―parece que os ciganos vieram ao mundo somente para ser 

ladrões: nascem de pais ladrões, criam-se como ladrões, estudam para ser 

ladrões (...)‖, mostra o quanto é representativo e forte a ideia de que ser cigano 

é ser ladrão e morrerá assim: sendo cigano e ladrão. É como se todos aqueles 

denominados ladrões são ciganos e aqueles nos quais tal característica não 

exista, não são ciganos. Além disso, como González salienta, é uma ideia que 

associa os ciganos a uma mancha na sociedade cuja ordem social é 

prejudicada por eles, principalmente por essa característica pejorativamente 

agregada de ladrões.  
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  Certa vez, escutei, ainda adolescente, que deveríamos ter cuidado com 

os ciganos e, em especial, com as ciganas. Pois elas são extremamente 

trapaceiras e roupam com tamanha facilidade que é importante estar sempre 

em vigilância. Recentemente, estava eu sozinha em casa e estava estendendo 

algumas roupas quando a cigana Nazaré chegou e na hora que me chamou 

disse-a que a porta estava aberta que ela podia entrar, pois estava na garagem. 

Essa minha atitude foi alvo de repúdio por parte da minha família, quando contei 

o acontecido. Escutei, na mesma hora: ―Virgínia você tem que ter cuidado, 

cigano é ladrão! Não se pode dar confiança assim!”  

 Uma imagem que remete há séculos atrás ainda persiste a pairar nas 

mentes e ideias de algumas pessoas em pleno século XXI. É algo tão arraigado 

que independente de como eles vivem, talvez muito diferente de como viviam a 

100 anos atrás, porém por ser simplesmente identificado como cigano, é 

marcado como sendo ladrão.  

 Miguel de Cervantes, assim como todos nós, autores, pesquisadores e 

escritores, estava inserido num contexto histórico, social e literário no qual havia 

a preocupação em observar e descrever os problemas sociais, surgindo o 

interesse na construção de textos com base em diálogos e direcionados para o 

gênero novela. Ele é considerado o precursor do realismo espanhol7.  

 Não foi à toa que Cervantes escreveu La Gitanilla em torno de 

personagens cujas culturais díspares, uma cigana e um nobre, se apaixonam e 

ao fim da trama, ele acaba revelando algo que culmina na possibilidade de se 

casarem sem quebras de ―valores‖ morais e sociais, tanto em relação aos 

ciganos quanto em relação ao jovem nobre. Preciosa acaba descobrindo que 

não era ―cigana‖, pois sua avó a tinha roubado ainda quando era bebê. A 

identificação que gira em torno do laço sanguíneo cigano é quebrada e assim, a 

personagem Preciosa, possuía sangue nobre, e ao ser roubada por uma cigana, 

que se passou por sua avó, foi criada em meio aos ciganos, aprendendo suas 

leis, normas, comportamentos, seu modo de viver. 

                                                           
7  Para saber mais sobre o Realismo Espanhol acesse: 

http://www.infoescola.com/escritores/miguel-de-cervantes/ 
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Mas uma vez Cervantes toca no imaginário comum. Utiliza da 

prerrogativa que pairava sobre os ciganos. Ciganos roubam e, principalmente, 

roubam crianças. Lembro-me de quando era criança e via um grupo de ciganos, 

tinha tanto medo que me pegassem e me levassem embora! Isso é algo que 

pairava no imaginário comum. Ciganos são ladrões de crianças! E isso colocava 

medo nas crianças, cujos pais assombravam ao dizer que os ciganos eram 

maus e carregavam crianças. 

A transmutação de uma imagem a qual os não ciganos carregavam sobre 

estas pessoas ditas ciganas é frequentemente utilizada e traduzida nas obras 

literárias. A própria vivência dos autores literários torna possível esta 

transmutação, ora verídica ora ilusória. Embora não devêssemos classifica-las, 

uma vez que todas as literaturas são traduções, interpretações da própria 

realidade, tais interpretações são vias cujos autores utilizam para expressarem 

seus sentimentos, seus pensamentos. Nisso reside o ponto crucial da utilização 

da obra literária como base para pensarmos sobre determinados temas numa 

dada época. 

A narrativa de La Gitanilla trás um mistério. Entrelinhas à história do 

romance proibido entre a cigana e o nobre, o verdadeiro feito de Cervantes 

estar em questões que remetem a construção de uma identidade cigana: quais 

realmente são as características dos ciganos? Qual o perfil dos gitanos? Por 

Preciosa não assemelhar-se ao perfil Gypsy será ela cigana ou não? É verdade 

que essas questões são quase respondidas na medida em que o narrador nos 

descreve desde o começo:  

Una (...) desta nación, gitana vieja, que podia ser jubilada em la 
ciência de Caco, crío uma muchacha em nombre de nieta suya, 
a quien puso nombre Preciosa, y a quien enseñó todas sus 
gitanerías y modos de embelecos y trazas de hurtar. Salió la tal 
Preciosa a más única bailadora que se hallaba em todo el 
gitanismo, y la más hermosa y discreta que pudiera hallarse, no 
entre los gitanos, sino entre cuantas hermosas y discretas 
pudiera pregonar la fama (CERVANTES, 1963. f.1r ). 

 

Ao falar da cigana, no caso a avó de Preciosa, ele nos mostra, por meio 

da utilização analógica à mitologia grega, a presença do roubo. Ao falar de 

Caco, um Deus da mitologia grega que espertamente roubou o gado de 
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Hércules, a narrativa ganha destaque, pois aponta a característica já 

discriminada no início do seu texto: o cigano como um ser ladrão. Desse modo, 

uma das ciganas roubou Preciosa e a criou como sua neta. Assim, quem seria 

Preciosa? A qual sangue ela pertencia? Ela seria mesmo cigana, já que 

fisicamente e moralmente não se identificavam nela características ciganas? 

São questões que permeiam todo o enredo da novela.  

O estereótipo ligado a um preconceito paira na narrativa de Cervantes. 

Quando Juan de Cárcamo se apaixona por Preciosa e esta diz que só se casará 

com ele se passar por uma prova: ele deveria se passar por cigano durante 2 

anos, e com isso havia a necessidade deste se tornar um ―ladrão‖. A figura 

moralmente e valorativa do homem nobre deveria ser deixada de lado e se 

transfigurar em um cigano, ou seja, se tornar um ladrão.  

Procuraron los gitanos disuadirle deste propósito, diciéndole que 
le podrían suceder ocasiones donde fuese necesaria la 
companhia, así para acometer como para defenderse, y que 
uma persona sola no podia hacer grandes presas. Pero, por 
más que dijeron, Andrés quiso ser ladrón solo y señero, com 
intención de apartarse de la cuadrilla y comprar por su dinero 
alguna cosa que pudiese decir que la había hurtado, y deste 
modo cargar lo que menos pudiese sobre su conciencia (ID. 
f.32). 

A citação acima revela a característica do roubo como algo necessário 

para se tornar um cigano, porém esta característica seria contra o valor moral 

de Andrés, agora batizado pelos ciganos como Dom Juan de Cárcamo, o que o 

levaria a buscar maneiras de burlar esses ditos furtos.  

Con cada hurto que sus maestros hacían se le arrancaba a él el 
alma; y tal vez hubo que pagó de su dinero los hurtos que sus 
compañeros había hecho, conmovido de las lágrimas de sus 
dueños; de lo cual los gitanos se desesperaban, diciéndole que 
era contravenir a sus estatutos y ordenanzas, que prohibían la 
entrada a la caridad en sus pechos, la cual, en teniéndola, 
habían de dejar de ser ladrones, cosa que no les estaba bien en 
ninguna manera. (ID. f.30). 

 

Com esta intervenção narrativa, Cervantes traz à tona uma das ideias 

mais difundidas naquele momento: o roubo como arte inata dos ciganos e 

impróprios em famílias de linhagem nobre. Tanto assim, que Andrés, para não 
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irritar seus companheiros, os convenceu a ir sozinho. Desse modo, conseguia 

escapar dos olhos ciganos e não furtar.  

A respeito disso Teixeira (2000) comenta: 

 

Ladrões de galinha, de cavalos e de crianças, eis algumas 
variações da mesma forte imagem do cigano ladrão. Entre os 
delitos dos quais são acusados, nenhum foi mais freqüente e 
significativo do que o roubo. Por esta razão é também o mais 
temido traço do "caráter cigano". Como um ato imperdoável, 
principalmente num momento em que a noção de propriedade ia 
ganhando cada vez mais força, a associação ao roubo 
impregnava com um estigma marcante os tão "suspeitos" 
ciganos (TEIXEIRA, 2000, p. 73). 

 
Ainda nessa prerrogativa sobre a utilização da imagem do cigano como 

ladrão e, principalmente, ladrão de crianças, Teixeira descreve sobre o tema 

principal de La Gitanilla de Cervantes. 

 

Quando Cervantes, no início do século XVII, criou o tema do 
roubo de crianças pelos ciganos, estava inaugurando um dos 
maiores filões da literatura ficcional sobre os ciganos.294 No 
século XIX, numerosos autores utilizaram o tema da criança 
roubada como objetivo "educativo". Acreditavam que o contraste 
entre o "mundo civilizado" dos jovens leitores e a "vida 
perniciosa" dos ciganos, por suposição, incitaria as crianças a 
apreciar mais sua própria cultura e a obedecer a seus pais. 
Essas ―estórias‖ fantasmas contribuíram bastante para criar uma 
imagem extremamente negativa dos ciganos. Assim os autores 
manipulavam a imagem dos ciganos para valorizar as virtudes 
cívicas e civilizadas dos não-ciganos. Essa literatura sobre os 
ciganos foi uma estratégia de educação moral, portanto de 
dominação (TEIXEIRA, 2000, p. 74). 

 

 Em uma dessas viagens, eles precisaram se hospedar e a filha da dona 

da pousada se apaixonou por Andrés. Sendo recusada pelo rapaz, Juana 

Carducha, tenta evitar que Andrés, Dom Juan, não se afaste dela decidindo 

esconder uns colares preciosos nas coisas dele e assim fazê-lo ficar por força. 

Dom Juan é acusado por um soldado, sobrinho do prefeito, de ser um ladrão 

cigano. O nobre em uma arrebata mata o soldado, para defender sua ―honra 

como cavaleiro‖. Dom Juan de Cárcamo é levado preso pelo assassinato do 

soldado e condenado à morte. 
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 Então o romance chega ao fim quando a velha cigana reconheceu ter 

roubado preciosa, já que em realidade ela pertencia a uma família nobre. Ela 

era filha do prefeito da Múrcia. O Dom Juan de Cárcamo seria libertado, pois 

justificaria pela blasfêmia que foi ofendido e a morte do soldado seria apenas 

um ato digno de qualquer cavaleiro que presa pela sua linhagem. Uma vez que 

ele seria um cavaleiro e não um cigano, não iria permitir que desonrasse sua 

família e a si próprio. Por conseguinte devolvidos ao mundo social do que 

ambos procedem, os dois apaixonados poderiam coroar com o casal sua 

história de amor.  

Escritores como Gil Vicente, Cervantes, Henry Fielding, Daniel 
Defoe, Goethe e, posteriormente, Victor Hugo sintetizaram as 
diversas imagens – principalmente negativas, por vezes 
romantizadas – encontradas nas histórias e nos provérbios 
populares, e ainda ajudaram a difundir outras imagens um tanto 
equivocadas sobre os ciganos (FAZITO, 2006, p.702-703). 

 

 Podemos visualizar com esta obra de Miguel de Cervantes alguns ideais 

imagéticos que são reproduzidos na narrativa do romance. Essas imagens que 

transfiguram num grupo de pessoas denominadas gitanos e que possuem 

características próprias. Tais características corroboram com uma visão 

esteriotipada e também estigmatizante, pois o desenrolar da narrativa nos 

aponta pessoas que roubam, que trapaçam e por conta disso são vistos com 

receio pelas pessoas não-ciganas, a ponto da não aceitação de possíveis 

relações que por ventura poderiam acontecer entre os dois ―grupos‖. Daí o 

desenrolar da narrativa cervantina apontando valores que se cruzam e ao 

mesmo tempo não se misturam: ser cigano ladrão ou ser nobre honrado.  

 E para concluir o romance, Cervantes traz o ideal de um final feliz. A 

personagem principal, na verdade é ―nascida‖ na classe nobre e quando criança 

foi roubada por uma cigana que a ―criou‖ como neta.  Ou seja, o possível final 

feliz traduz só é alcançado quando da impossibilidade e incompatibilidade dos 

dois jovens, que inicialmente, pertenciam a âmbitos sociais distintos e que ao 

fim descobrem que fazem parte de uma mesma classe social. Dom Juan só foi 

solto quando confessou que pertencia a nobreza se afirmando cavaleiro. Se não 
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existisse essa possibilidade, provavelmente, ele continuaria preso, pois seria 

visto como cigano que matou um soldado.  

 Nesta última passagem do enredo nota-se o processo representativo e 

estereotipado caracterizado pela ideia de superioridade, isto é, uma relação que 

traduz o ser dominante e o ser dominado. Nobreza revelava uma classe 

superior a qual não poderia se ―misturar‖ com uma classe inferior. E o sangue 

neste caso é símbolo primordial que delimita e marca a classe social a qual o 

sujeito pertence. Os aspectos de socialização tão fortemente apresentados no 

decorrer da trama, na qual Preciosa é inserida desde a infância, é totalmente 

deixados de lado ao saber simplesmente que ela tem ―sangue nobre‖ e não 

sangue cigano. Ao passo que Dom Juan tem sangue nobre correndo nas veias, 

não poderia ser cigano e assim poderia matar e ficar livre por simples ―honra‖ à 

classe que pertence.  

 A ideia de pertencimento baseada em uma identidade produz a 

diferenciação. É ela a responsável por construir e reproduzir a alteridade, por 

definir quem é o ―outro‖. Ao definir quem é o ―outro‖ o torna identificável, 

(in)visível. Assim, ao classificar, a diferenciação resulta  em uma hierarquização. 

Essa hierarquização delimita e exclui aqueles cujas características se 

diferenciam das do grupo visto como o dominante.  

 Diz Ferrari (2002, p. 55) sobre a imagem acerca da mulher cigana pelo 

Ocidente e exemplifica com a personagem Preciosa que é descrita, na novela 

de Cervantes, 

 (...) como a melhor das ciganas, a mais bonita, a que canta e 
dança melhor, a mais discreta e simpática, a que melhor exerce 
o papel de cigana. Mas essa radicalização esconde uma 
inversão: na realidade ela não é cigana ―de sangue‖, ela é filha 
de um nobre senhor, argumento que vem, no final, para justificar 
a unicidade de Preciosa. 

 

 A mulher cigana é retratada pelo lado exuberante da dança, canto e 

sensualidade expressas em suas peculiares formas de apresentação ao 

público, em especial, ao público masculino. Nesse viés, Preciosa seria destaque 

no seio cigano retratado por Cervantes, exemplo representativo de referência 

imagética da cigana pela literatura.  
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A mulher sozinha dançando no centro de uma roda cercada de 
gente — principalmente de homens, hipnotizados (seduzidos) 
pela visão do feminino, é uma cena que funda linhagem no 
conjunto de representação dos ciganos — tornou-se mesmo 
uma referência trivial no Ocidente (FERRARI, 2002, p.55). 

 

 

Ainda no tocante as formas representativas cervantinas sobre os ciganos 

espanhóis, não há dúvida do lado etnocêntrico do autor. No entanto, o interesse 

maior é nas imagens que se apresentam na narrativa, numa forma de torna-las 

comparáveis a imagens retratadas em outros literatos. Tais imagens trazem 

elementos que narram e figuram uma identificação dos ciganos espanhóis.  

 

A narração contém muitas das referências que constituem o 
imaginário ocidental dos ciganos. A idéia de que são ladrões, 
que brigam, que usam ouro; a noção forte de honra, de 
pertencimento a uma família, de nomadismo; a cigana sedutora; 
todos esses temas perpassam La gitanilla (FERRARI, 2002, 
p.55). 

 

Alguns outros autores também se reportaram aos ciganos espanhóis em 

suas obras como Sánchez Ortega (1977), Liégeois (1988), San Román (1997), 

Giménes Adelantado (1994), Garriga (2000), Lagunas (2000), dentre outros. No 

entanto, direcionando para nosso viés temático deste capítulo, temos o trabalho 

de Bernard Leblon (1982), ―Les Gitans dans la littérature espagnole‖, uma tese 

de doutorado que desenvolve um inventário exaustivo da aparência cigana na 

literatura espanhola até o século XX. Desse modo, o autor se utiliza da obra La 

Gitanilla de Cervantes como ponto central para traçar uma cronologia de 

trabalhos realizados. Para Leblon essa obra marca um antes e um depois para 

a literatura espanhola sobre ciganos. Ele vai tecendo os retratos, faz analogias 

entre os diversos literários pesquisados e descreve por meio de pontos como 

costumes, aspectos morais, organização social, modos de subsistência e 

religião as principais características existentes sobre os ciganos na literatura 
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espanhola.  Nesse quadro, Leblon (1982) aponta, por exemplo, no tópico 

―Portrait des Gitans‖: 

a) Le costume 
 
"limpias y bien aderezadas" La Gitanilla 
 
"Iban unos gitanillos desnudos, otros con un coleto acuchillado o 
con un sayo roto sobre la 
 carne, otro ensayándose en el juego de la corregüela. Las 
gitanas, una muy bien vestida con 
 muchas patenas y ajorcas de plata, y las otras medio vestidas y 
desnudas, y cortadas las faldas 
 por vergonzoso lugar" Vicente Espinel, Marcos de Obregón, 
BAE XVIII, p.417 
 
b) L'aspect physique: 
 
"¡Éste sí que se puede decir cabello de oro! ¡Éstos sí que son 
ojos de esmeraldas!" La 
 Gitanilla 
 
"Pues suelen ser/ muchas de buen parecer/ y de su traje 
galanas." Pedro de Urdemalas 
 
Existía una creencia según la cual el color oscuro de la piel era 
debido a la exposición 
 continuada al sol; incluso alguno afirmaba que era un tinte de 
ciertas plantas lo que daba aspecto 
 
oscuro a la piel de los gitanos (cfr. Caro Baroja: Juan de 
Quiñones y el Discurso contra los 
 gitanos, 1631) 
 
"Halléme asido de dos hombres no tan hermosos como 
flamencos o ingleses, sino amulatados, 
 mal vestidos y malos rostros".( Jerónimo de Alcalá, El donado 
hablador Alonso, mozo de 
 muchos amos, BAE, XVIII, p.545) 
 
"todos mozos y todos gallardos y bien hechos" La Gitanilla 
 
"Son gente tan astuta y montaraz, que jamás se puede dar con 
ellos, y cuando se da, se 
 resisten y han hecho muchas muertes, y luego dejan a las 
mujeres y ellos huyen, porque son tan 
 sueltos que no puede nadie seguirlos". (1610, Cortes de Madrid 
de 1607 a 1611, t.XXVI, 
 pp.163-165) 
 
"Los bellacones de los Gitanos á pié sueltos como un viento" 
(Vicente Espinel, Marcos de 
 Obregón, BAE XVIII, p.417) 
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"Y a la voz de decir:"¡Favor al Rey!", como si fuera nombrar el 
nombre de Jesús entre 
 legiones de demonios, se desapareció toda esta cuadrilla de 
Satanás, con tanta velocidad, que 
 imaginé que había sido por arte diabólica", Estebanillo 
González. 
 
"Desde que nacen hasta que mueren se curten y muestran a 
sufrir las inclemencias y rigores 
 del cielo", El coloquio de los perros 
 39"Así los viejos como las mujeres y nños estaban fuertes con 
unas colores de rostro y vigor (...) 
 
Miraba entre ellos unos mozos robustos de una fuerza y ligereza 
increíble", (Jerónimo de Alcalá, 
 op.cit.) 
 
c) Portrait moral 
 
Mentirosos (Antonio de Solís, op.cit.) 
 
Astutos (Pedro de Urdemalas, La Gitanilla ,Estebanillo...) 
 
Asno vendido dos veces (El coloquio de los perros) 
 
Codicia (vieja en La Gitanilla ): 
 
"No quiero yo que por mí pierdan las gitanas el nombre que por 
luengos siglos tienen 
 adquirido de codiciosas y aprovechadas" 
 (Y viejo en La Gitanilla): 
 
"No hay águila, ni ninguna otra ave de rapiña, que más presto se 
abalance a la presa que se le 
 ofrece, que nosotros nos abalanzamos a las ocasiones que 
algún interés nos señalen". 
 
Discreción y secreto (La Gitanilla) 
 
Ausencia de caridad (La Gitanilla)  

 
 Visualiza-se a dualidade existente entre as imagens que representam os 

ciganos nos textos literários. Alguns autores se ocuparam em apresentar um 

cigano misterioso, bonito, forte, agradável. Enquanto outros representaram os 

ciganos como astutos, maltrapilhos, vingativos e desagradáveis. Isso é 

exemplificado no aspecto ―c‖ quando Leblon (1982) fala sobre o ―retrato moral‖. 

A moral, como forma de regular valores e comportamentos considerados 

legitímos por uma determinada sociedade, serviria como base para legitimar um 



50 

 

retrato, uma representação social dos ciganos na Espanha. Nesse viés, a moral 

conduzia os textos literários a uma dupla representação dos ciganos ora 

exaltando aspectos positivos, ora enaltecendo aspectos negativos.    

   Cazorla (1998) também elaborou um pequeno ensaio sobre  os ciganos 

na literatura espanhola intitulado ―Los Gitanos y la literatura em el siglo de Oro‖ 

da Facultat de Filologia da Universidade de Valencia. Neste trabalho é 

desenvolvido uma reflexão com objetivo de visualizar como os ciganos eram 

representados pela literatura espanhola durante os séculos XVI e XVII. 

Passando pelas obras de Clébert ―Los Gitanos‖, de Liégeois também ―Los 

Gitanos‖ e, ―La Gitanilla‖  de Cervantes, o autor Carzola elabora dimensões que 

passam por lendas, ausência da escrita nos ciganos, origens históricas e 

migrações que corroboraram com as representações dos ciganos apontadas no 

decorrer deste tópico. Acentuam-se os aspectos festivos dos ciganos 

caracterizados pelas danças e cantos, a adivinhação e quiromancia. 

Caracaterísticas essas que foram, para o autor, aspectos cruciais para a 

perseguição e discriminação dos ciganos na Espanha.   

 Nesse patamar, alguns trabalhos atuais desenvolvidos com comunidades 

ciganas na Espanha merece destaque. Núñez e Avión (2014) trabalham a 

problemática do êxito escolar dos ciganos de Vilaboa (Galiacia). Neste artigo, 

eles apontam que apesar da escola ser referência na educação, a qual já 

recebeu alguns prêmios, ainda assim, apresenta um relativo fracasso na 

intervenção com a população cigana. Segundo Núñez e Avión (2014, p. 136) 

―así, mientras dos alumnas marroquíes de O Toural están estudiando en la 

universidad, ninguna mujer ni hombre gitano terminó com éxito la escolaridad 

obligatoria‖.  

 Alguns traços são apontados pelos autores como relevantes para o 

fracasso escolar dos ciganos, principalmente com as crianças, se dá pelo 

descompromisso por parte dos professores que veem a questão como ―folclore‖, 

os vendo muitas vezes como ―indiferentes‖. Outra questão estar em não 

trazerem para o espaço escolar a família cigana. Não há comunicação entre 

escola e comunidade cigana.  
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 Piemontese e Beluschi-Fabeni (2014) abordam o padrão de acesso à 

habitação entre famílias ciganas romenas, na cidade de Granada, entre 2001 e 

2011. Eles analisaram de que modo esses padrões são resultantes da interação 

entre as estratégias e as necessidades das famílias imigrantes, bem como as 

formas mobilizadas pelas autoridades públicas que administram esses recursos 

que, pelo menos idealmente, visam garantir o direito a uma habitação digna e 

adequada. A principal conclusão é que os dispositivos de intervenção se tornam 

mais eficazes quando atuam a partir de um conhecimento real dos elementos 

socioculturais das pessoas atendidas, e quando consideram os seus padrões 

residenciais como expressões de necessidades sociais. Assim, deveria haver 

uma maior preocupação em conciliar aspectos tradicionais dos grupos às 

políticas públicas, nesse caso, ao direito a moradia. 

 O que é notório em todos os trabalhos realizados na Espanha é a 

conclusão de que não há sucesso, não há integração quando não há a 

preocupação em ouvir, em entender, em compreender aspectos inerentes aos 

costumes e tradições ciganas. A busca de uma igualdade se assenta sobre o 

arcabouço de uma compreensão da diferença e não da desigualdade por ser 

diferente. Por muitas vezes essas dicotomias são instauradas e reforçadas por 

hábitos impensados dos não ciganos que excluem e deixam invisíveis pessoas 

que fazem parte da construção histórica do país assim como os negros e índios.   

 

 

          1.2 Ciganos na Literatura Portuguesa 

 

 

É comumente usado, nos estudos sobre ciganos no Brasil, referências de 

autores portugueses apresentando um panorama imagético desses ciganos que 

foram degredados de Portugal para o Brasil. Não é diferente lermos análises 

diversas que apontam para um único norte: as discriminações sofridas por 

essas pessoas, seja no país de ―origem‖ seja no país no qual foram obrigadas a 

viver, fazendo uma análise histórica de perseguições e discriminações.  
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Dentro dessa perspectiva, alguns autores portugueses descreveram em 

suas obras grupos reconhecidos como ciganos. Dentre eles estão Afonso 

Valente, em Cancioneiro Geral (1516), obra organizada por Garcia Rezende; Gil 

Vicente com a peça Farsa das Ciganas (1521) e Adolpho Coelho em Os ciganos 

em Portugal.  

Rocha Peixoto (1897) afirma que, fora os trabalhos descritos acima, são 

encontrados relatos sobre ciganos na legislação portuguesa, na qual consta o 

registro de queixas e penas contra feitiçaria e roubos, pelos os quais os ciganos 

eram acusados. Nesse trabalho são visualizadas as diversas formas pejorativas 

pelas quais os ciganos portugueses eram representados.   

Desse modo, assim como elucidei na parte sobre ciganos na Espanha, 

adotarei apenas uma obra literária para descrever um pouco como os ciganos 

eram retratados em Portugal. Optei por trabalhar com a obra de Gil Vicente, 

Farsa das Ciganas. Por ser uma obra no mesmo patamar literário da de 

Cervantes, a Farsa das Ciganas é uma peça criada para apresentação ao Rei 

de Portugal, D. João, na cidade de Évora. A data da apresentação é 

hipoteticamente datada de 1521, embora alguns autores, como Sales (1988), 

optam pelo ano de 1525, como data da representação da peça. Pois, 

recorrendo a dados históricos o rei João III só teria se tornado rei em Dezembro 

de 1521 e estado pela primeira vez em Évora apenas no ano de 1525. Talvez 

por essas imprecisões também não se sabe a bibliografia de Gil Vicente, sendo 

limitada as suas obras literárias. O que se conhece do autor consta dos seus 

autos cuja realidade Portuguesa era figurativamente descrita.  

Embora tais imprecisões históricas surjam o que nos vale é a importância 

da obra cuja base se assenta sobre representações dadas aos ciganos e em 

especial as mulheres ciganas. Diz Sales (1988): 

 

O auto começa com coisa ainda não vista no teatro de Vicente: 
as figuras são ciganas (vêm, talvez como em Cortes, muito bem 
ataviadas e muito naturais). A aparição dos actores deve ter 
produzido, desde logo, o efeito de surpresa que o teatro ama. 
Os ciganos são, à época, relativamente recentes em Portugal. 
Introduziram-se no Reino vindos da Andaluzia desde a segunda 
metade do século XV e é, por isso, possível que existissem em 
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particular no Alentejo, onde se dedicariam às suas práticas 
tradicionais de venda de animais ou leitura da sina‖ (SALES, 
1988:04). 

 
Como nas diversas obras da literatura internacional ou local, a 

representação imagética dos ciganos é identificada a partir de uma 

tradicionalidade ligada as práticas ditas comuns entre essas pessoas. Outro 

ponto crucial diz respeito ao possível espanto que a peça poderia causar, uma 

vez que ciganos seriam figuras recentes no país. Nessa passagem ainda 

visualizamos a característica do nomadismo quando afirma que eles teriam 

chegado ao Reino vindos de Andaluzia, Espanha. Já apontando uma possível 

movência entre os ciganos dos dois países. 

O auto começa com a apresentação das personagens principais: Martina, 

Cassandra, Lucrécia e Giralda. Martina começa o auto saudando a platéia: 

―Mantenga, fidalguz, ceñurez hermusuz”. Com essa descrição inicial, 

visualizamos um recurso utilizado e ressaltado durante a peça no que diz 

respeito a linguagem. Vicente esbanja de lusismos, o que é considerado, 

geralmente, como uma tentativa de registrar o ceceio. O ato de cecear, no qual 

as consoantes como ―s‖ e ―z‖ seriam pronunciadas como interdentais, com a 

ponta da língua entre os dentes.  Isso poderia revelar o substrato da língua que 

os ciganos falariam antes de chegar à Espanha e, na época, em Portugal.  

 

Em Ciganas, Vicente mostra, brincando, uma linguagem que 
devia soar estranha aos ouvidos portugueses. Nesse sentido 
Ciganas é uma graça fonética. E este o original efeito cómico: 
revela-se um grupo étnico recente em Portugal, Vicente faz 
paródia com o seu linguajar e, por fim, como seria de esperar, e 
como vamos ver, representam-se os seus costumes de previsão 
do futuro e de comércio pouco ortodoxo. Vicente tem neste auto 
elementos suficientemente fortes para divertir um final de serão 
da corte de João III; não precisa sequer de encontrar enredos, 
intrigas ou personagens. Aposta-se na diferença. É um teatro da 
novidade‖ (SALES, 1988,p. 05). 

 

Sales aponta que após iniciar o auto com a cigana Martina a saudar a 

plateia, a cigana Cassandra diz o que as elas querem: dinheiro ou qualquer 

outro bem e,  
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(...) para justificar a esmola pedida, diz – e prova – beijando os 
dedos em cruz (Thomas R. Hart), ou mostrando uma cruz, que 
os ciganos também são cristãos. Os fidalgos e damas da corte 
podem pensar o contrário por os desconhecerem (ID. p.05). 

 

Tal passagem mostra a imagem da cigana ―pedinte‖. Certa vez escutei 

uma pessoa não cigana comentar logo à saída de uma cigana de sua casa: 

cigana só sabe pedir. Não é de hoje que tal imagem é associada principalmente 

às ciganas. Se não for dinheiro pode ser qualquer outro bem, pois assim como 

vocês ―somos‖ cristãos, ―cremos no mesmo Deus‖. O auto aponta uma peculiar 

relação com a religiosidade e a utilização das crenças para conseguir ou manter 

uma relação amigável com os ―outros‖ não ciganos. Nesse patamar, o ato de 

dar esmolas significaria dar de graça, dar sem interesse de receber de volta, dar 

sem egoísmo, sem pedir recompensa, em atitude de compaixão. Para o 

cristianismo esmola é significado de caridade. Na bíblia há uma passagem 

utilizada para exemplificar uma vida voltada para a caridade é a parábola do 

Bom Samaritano (cf. Lucas 10,25-37) quem é o teu próximo? 

Pode-se estabelecer a ideia de esmola associando-a ao conceito de 

dádiva elaborado por Marcel Mauss (1925) em o Ensaio sobre a dádiva através 

do qual aponta que a troca é uma reciprocidade que permeia as relações 

sociais. Essa permanente troca tece as relações sociais tanto pela comunicação 

física quanto pela simbólica. E é esse emaranhado de possibilidades de trocas 

que a vida social se desenrola. Por conseguinte, a esmola assim como os 

presentes, as heranças, as festas, as visitas e as várias prestações, serviços e 

tributos estão ancorados na prerrogativa do dar – e – receber (XAVIER, 2009). 

Logo após ato inicial, a cigana Lucrécia chama todas as demais ciganas 

e anuncia o ponto principal do auto: ler a sina ou a buna ventura das damas 

presentes.  

 

Lucrécia: Andada acá, hermanaz y vamoz a eztaz siñuraz de 
gran hermozura diremuz el ciño la buna ventura darán çuz 
mercedez para que comamuz. (VICENTE, 1521) 
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A adivinhação é um tema recorrente na literatura. Ela foi descrita na 

novela de Cervantes com a personagem Preciosa e agora é visualizada na peça 

de Vicente. A buna ventura ou boa sorte acompanha a imagem dos ciganos, em 

especial às mulheres que trazem para a relação com os não ciganos o 

misticismo do enigma de desvendar o futuro pelas linhas da palma da mão.  A 

cigana Preciosa de Cervantes e as ciganas Martina, Cassandra, Lucrécia e 

Giralda de Gil Vicente são exemplos dessa representação imagética da mulher 

cigana na literatura e atrelada a ela o misticismo da adivinhação pela palma da 

mão. É nessa construção que a imagem da mulher cigana se remete à dança, 

ao canto e a adivinhação.   

 

Há um lugar em que o canto e a dança se encontram com o 
universo desconhecido do futuro, alinhavados pela figura do 
feminino, que desperta temor e fascínio. Nessa célula, a mulher 
expressa a ambigüidade por meio da sedução. No Ocidente, 
não se pouparam esforços para construir a imagem da cigana; 
uma série de detalhes se repete nesses poucos exemplos, 
como a procedência remota (Grécia, Egito), a boa ventura, o 
tambor basco, as castanholas, o ouro, os cabelos longos, o 
olhar, a cruz na palma da mão, a idéia da boa ventura como um 
saber superior (FERRARI, 2002, p. 71). 

 

A cartomancia assim como a quiromancia foram vistas em Portugal como 

práticas contrárias às premissas católicas e por isso, as ciganas eram proibidas 

de exercerem-na. Castro (2010) revela peculiaridades sobre as Cartas de 

Degredos dos ciganos portugueses para o Brasil.  

 

A estes grupos foram negados diretos e privilégios. O peso da 
cultura própria e diferente foi pago com duras penas. A eles 
foram infringidas leis que lhes impediram de manifestar a sua 
identidade étnico-cultural. Proibiram-lhes de falar sua língua, 
pois diziam que o Romaní ou Caló era falso e utilizado somente 
para enganar a população. O nomadismo lhes foi vedado em 
função de não corresponder às práticas de uma civilização 
moderna. Seus trajes foram proibidos, pois lhes atribuíam 
características de maltrapilhos e sujos. Suas mulheres foram 
proibidas de praticar a quiromancia e cartomancia porque tais 
práticas eram contrárias à Igreja Católica (CASTRO, 2010, p. 
49-50). 
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A dualidade por hora encontrada no auto vicentino revela a própria 

característica do desconhecimento acerca dos ciganos, em especial das 

ciganas, na forma como se apresentam para os não ciganos e na utilização dos 

seus ―aparatos‖ nessa relação. A esse respeito Pereira (2009) comenta que: 

 

Pode-se dizer que a maioria dos ciganos acredita em um só 
Deus, e eles costumam adotar a religião predominante na 
região onde moram ou no país por onde caminham. Se é fato 
que eles cumprem os ritos das religiões que adotam, 
paralelamente, mantêm algumas de suas crenças tradicionais 
como: cartomancia, quiromancia (leitura das linhas das mãos), 
oculomancia (leitura dos olhos), leitura do destino na borra do 
café e dochá, no jogo de moedas e, sobretudo, na observação 
dos sinais da natureza – inclusive no voo das aves (PEREIRA, 
2009:84). 

 
Seguindo o auto, uma festa é anunciada e chamam os ciganos. Porém, 

durante a festa, os ciganos aparecem na intenção de vender cavalos, ou 

melhor, trocá-los.  

 

Aurício: Ceñurez, yo trocar é um potro que tiengo por cualquer 
outro si me bolvéiz mil realez (VICENTE, 1521). 

 
   

Aqui é associada à imagem dos ciganos como um comerciante. Ela 

perpassa pela comercialização de diversos produtos como ouro, tachos de 

cobre e cavalos. Em antigos relatos assim como hoje é visualizada a 

comercialização também de relógios, motos e carros. No entanto, como 

arcabouço comparativo, a comercialização de cavalos se torna o símbolo 

literário mais representativo dos artigos que os ciganos comercializavam.  

 

Entre os distintos artigos comercializados pelos ciganos, um dos 
mais famosos e representativos é o cavalo. Ao se assumir o 
trânsito entre localidades como indispensável para o sucesso 
das operações, a compra e a venda de cavalos mostra-se ainda 
mais conveniente. Se o comércio é uma das atividades 
possíveis para sobreviver na vida nômade, o comércio de 
cavalos parece sua forma ideal, pois o produto é ele próprio 
parte da estratégia de deslocamento. (…) O ofício de mercador 
de cavalos teria se originado, segundo Martin Block, autor de 
Moeurs et coutumes des tziganes (1936), na Hungria a partir do 
século XIV. O autor afirma que por falta de documentos que 
comprovem a prática de tráfico de cavalos na velha Romênia e 
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na Albânia (apud Bloch, 1962: 31), últimos territórios visitados 
antes de chegar à Europa ocidental, depreende-se que a 
associação dos ciganos aos cavalos começa com sua história 
no Ocidente (FERRARI, 2002, p. 74-78). 

 

Castro (2010, p. 61) diz que pelas pesquisas nos relatos de viajantes, 

71,5% das descrições mencionam como característica peculiar de atividade 

exercida entre os ciganos, o comércio. O roubo, de que são com frequência 

acusados, está ligado diretamente com essa forma de trabalho, o comércio. 

Ferrari (2002) ainda vai além ao dizer que não é o comércio em si que dá ao 

cigano essa imagem ―negativa‖, mas a forma como a negociação se desenrola. 

 

Trata-se, portanto, de uma negociata. É no momento da 
transação que se definem os termos e por isso há possibilidade 
de sucesso ou de fracasso (ser ludibriado). Desse modo, não é 
propriamente o comércio que caracteriza o cigano, mas a 
maneira pela qual ele é realizado. Ao que tudo indica, na relação 
com o nacional, o cigano é visto como quem tira vantagem, e 
vence a ―disputa‖. Contra esse pano de fundo, a literatura travou 
um diálogo, privilegiando, a meu ver, o mecanismo usado pelos 
ciganos nas transações, em detrimento da descrição das 
mercadorias tipicamente associado aos ciganos. Nos textos 
literários, o ocidental se revela impressionado pela forma como 
o intercâmbio se passa e o ultrapassa (FERRARI, 2002, p. 78). 
 

Na peça a Farsa das Ciganas, a festa que é apresentada com as ciganas 

dançando e cantando, atribui à efígie da cigana vicentina que se aproxima da 

cervantina no que tange ao aspecto de ―dançarina‖. Ferrari (2002) traz ao falar 

sobre Esmeralda, personagem de Victor Hugo que dança e canta nas ruas de 

Paris, diante da Praça de Notre-Dame a analogia entre as obras e o aspecto 

―unificador‖ delas: a mulher cigana como dançarina e cantora.  

 

No espetáculo de rua, a cigana apresenta seus dotes na dança,  
na música e na magia às gentes da cidade, cuja reação já é 
conhecida: um fascínio paralisador e o medo do desconhecido. 
Da perspectiva da cigana, porém, esse é seu ―ofício‖. Seu 
trabalho é esse conectar-se com o público, atraindo-o em troca 
de moedas de ouro. A beleza cigana ali pressuposta sugere uma 
singularidade: está definitivamente ligada à sedução. Não se 
trata de definir as curvas do rosto perfeito, mas os movimentos 
do vestido, do cabelo, dos pés, dos ombros. Cada detalhe da 
dançarina é visto com júbilo pelo público masculino (FERRARI, 
2002, p. 59). 
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E assim, o auto se completa com a leitura da sina às mulheres presentes. 

 

Os homens, presentes na vida e no futuro das damas, foram 
completamente esquecidos como interlocutores. O auto torna-se 
feminino, como feminina é a leitura da sina e masculina a venda 
de cavalos. Feiticeiras do amor, as ciganas explicam as 
vantagens da sina, propõem-se ensinar feitiços para prender os 
homens e para prever os casamentos que as senhoras farão. 
Por isso as ciganas dirigem-se em exclusivo às mulheres que 
assistem à representação (SALES, 1988, p.09). 
 
 

 

Novamente é revelada a peculiar importância dada às mulheres ciganas, 

pois são elas que iniciam e terminam o auto. As características relacionadas às 

mulheres e aos homens ciganos seguem a risca o que se tem representado nas 

obras literárias: as mulheres ciganas pedem esmolas, leem as linhas das mãos, 

cuja crença é reveladora do nosso destino, dançam e cantam; enquanto é 

dedicada aos homens a habilidade no comércio com a troca e venda de 

cavalos. O cavalo além de fazer parte da história dos ciganos nômades como 

meio de transporte era também um objeto comerciável.  

Embora estivessem inseridos nesta obra literária, cuja escrita se dá 

justamente no período que eles chegam ao país, os ciganos sempre foram 

vistos como pessoas misteriosas, as quais sabiam lidar com a sorte, com o 

desvendo do futuro. Ainda eram considerados bons comerciantes, porém esse 

ser misterioso deixava também uma representação estigmatizada, baseada, 

justamente, no não conhecimento do outro.  

 Souta (2000) no capítulo ―Antropologia da literatura, a multiculturalidade  

num corpus literario portugues‖, aponta dois projetos que são centrados na 

literatura portuguesa: um ―A escola através da literatura‖; outro ―Caminhos dos 

ciganos na literatura portuguesa‖, este último do nosso interesse. Por meio 

desse projeto sobre ciganos na literatura portuguesa, o autor narra as 

representações ciganas ditas e escritas pelos não ciganos equiparando-os 

como um ―povo marginal‖.  
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Dos textos literários já recolhidos, é possível verificar que eles 
balançam entre dois polos extremos: o da imagem negativa de 
uma marginalidade multifacetada e do encantamento e 
fascinação pela vida nòmada e pela fidelidades às suas 
indiossincracias culturais (SOUTA, 2000, p. 106). 

 

Ele aponta ainda que nessa dupla face, os ciganos são frequentemente 

representados por meio de comparações e metáforas como na citação de José 

Régio (1971, 55) na obra Confissão dum Homem Religioso: ―Era a mais bonita 

de nós e ficou solteira (Mas minha mãe devia ter sido atraente; e a tia Antonina 

tinha um corpo alto, esbelto, fluxuoso como o das ciganas)‖.  

Em ―Representações do cigano na literatura juvenil portuguesa‖, Tomé 

(2014), apresenta o projeto ―Encontrar o Outro nos livros‖, implementado na 

escola Básica D. Luís de Loureiro. Para além de se caracterizar a população 

cigana do concelho de Viseu, descreveu o projeto e as atividades desenvolvidas 

e, a partir das representações do cigano, presentes em narrativas juvenis 

portuguesas, refletiu sobre a contribuição da literatura para a educação 

intercultural.  

 

A globalidade dos alunos mencionou que os ciganos que 
frequentam a escola são ―mal-educados‖, ―desrespeitadores‖,  
―antipáticos‖, ―preguiçosos‖, ―ladrões‖, ―desconfiados‖, 
―violentos‖, ―maus‖, ―pouco asseados‖, ―estúpidos‖, registando-
se exceções devidamente relacionadas com o aluno cigano de 
uma das turmas, considerado ―simpático‖, ―amigo‖ e ―divertido‖ 
por quatro dos seus colegas. As imagens mais positivas 
parecem testemunhar relações de amizade (TOMÉ, 2014, p. 
121-122). 

   

Ao utilizar as obras literárias ―Uma questão de cor‖ (SALDANHA, 1995), 

―Alzira, a santa suplente‖ (VAZ, 1999), ―Filhos de Montepó‖ (MOTA, 2003) e 

―Amanhã regresso a casa‖ (BARRETO, 2004), a autora traz para a cena duas 

dimensões representativas dos ciganos nas obras literárias: os aspectos físicos 

e os traços de comportamento.  

 

Com efeito, todas as figurações remetem para um determinado 
traço fenotípico (pele escura) e uma determinada indumentária 
(saias compridas nas mulheres e roupas pretas, a remeter para 
o luto prolongado praticado pelos seus elementos), revelando, 
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de algum modo, o estereótipo tradicional do elemento deste 
grupo étnico. São sobretudo as valorações negativas 
associadas a traços de comportamento que são acentuadas. As 
figurações remetem para indivíduos agressivos e desordeiros, 
na mesma linha das conclusões de um estudo recente que teve 
como objetivo compreender e analisar as representações 
existentes sobre a comunidade cigana em contextos de 
copresença com não ciganos (Duarte et al., 2005). A 
agressividade parece constituir-se como uma característica 
transversal atribuída a todos os elementos desta etnia 
(Fonseca, Marques, Quintas e Poeschl, 2005), sendo realçada 
nas breves passagens textuais que remetem para este Outro 
(TOMÉ, 2014, p. 126-127). 

 

E ainda hoje os ciganos de Portugal lutam por um reconhecimento digno 

à sua etnia. Tanto as políticas públicas quanto a população não cigana os 

menosprezam e por muitas vezes não são nem reconhecidos, se tornam 

invisíveis perante as leis do Estado assim como nas relações cotidianas com a 

população não cigana. São caracterizados como pessoas que destroem a 

―ordem social‖, pois apenas ―parasitam‖ a sociedade Portuguesa (MAGANO & 

MENDES, 2014). 

 

Em Portugal, os ciganos não são institucionalmente 
reconhecidos nem como minoria nacional, nem como minoria 
étnica, não existindo medidas de políticas públicas dirigidas 
especificamente a pessoas ciganas. A postura das instâncias 
oficiais tem oscilado sobretudo entre o desconhecimento (sobre 
os seus modos de vida, a sua dimensão demográfica e o seu 
contributo social, cultural e económico) e o não reconhecimento, 
pelo que urge realizar um diagnóstico social profundo que 
permita delinear medidas ajustadas, de modo a gerar 
transformações sociais. Na verdade, a inexistência de 
reconhecimento dos ciganos ou até o seu incorreto 
conhecimento refletem-se em imagens limitativas, deformadas, 
de inferiorização e de desprezo, afetando e restringindo 
negativamente a vida destas pessoas, o que se configura como 
mais uma forma de opressão (Taylor, 1998) sobre os ciganos 
(MAGANO & MENDES, 2014, p.16). 

 
Em decorrência, diversos estudos realizados em Portugal têm vindo a 

confirmar que, quer em virtude dos processos de discriminação étnica de que 

tem sido vítimas ao longo da história, quer como resultado de um certo 

―afastamento voluntário‖ que cumpre propósitos identitários, quer ainda devido a 

fatores estruturais de reprodução social da pobreza, os ciganos constituem uma 
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categoria social particularmente exposta às situações de insuficiência de 

recursos e de défice de participação cidadã (Almeida et al., 1992; Marques, 

2006, 2013; Mendes e Magano, 2013; Santos & Marques, 2014). Ser cidadão 

condiz a uma forma de vida que garanta direitos e deveres as pessoas em 

igualdade de condições. Porém, os ciganos de Portugal ainda são considerados 

o grupo étnico mais pobre, com piores habitações e menos escolarizado 

(MAGANO & MENDES, 2014). 

No ano de 1997 foi implementado no país o Rendimento Social de 

Inserção (RSI). De acordo com Magano & Mendes (2014), para alguns 

beneficiários, o RSI é considerado como um rendimento suplementar cujo 

usufruto permite manter atividades económicas tradicionais, como o comércio 

ambulante. Os ciganos fazem parte dessa parcela da população portuguesa 

que está inserida nesse programa que corrobora e é análogo ao Bolsa Família 

implantado no Brasil.  

As autoras salientam que as políticas públicas e medidas públicas são 

universais, buscam garantir direitos iguais a todos os cidadãos, o que não é 

satisfatório para a especificidade do grupo cigano. Tais medidas englobam 

pessoas ciganas, porém não surtem os efeitos desejados em relação aos níveis  

de pobreza, discriminação e exclusão dessas pessoas.    

Analiticamente, tanto na Espanha quanto em Portugal os ciganos são 

discriminados, estigmatizados pela população dominante além de serem 

excluídos das medidas de políticas públicas. Tais políticas possuem diretrizes 

em uma base de universalização do direito sem dar a devida atenção às 

peculiaridades e especificidades dos sujeitos sociais que estão inseridos em 

diversas outras formas culturais.  

 

 

1.3 Ciganos na Literatura Brasileira 

 

 

Quando inicie minha pesquisa acadêmica sobre ciganos no Brasil no ano 

de 2009, percebi o quanto restrito eram os trabalhos produzidos sobre o tema. A 
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produção de trabalhos sobre os grupos ciganos só começa a ganhar destaque 

no meio acadêmico brasileiro a partir do final da década de 80. Muitos desses 

trabalhos foram realizados por historiadores e cientistas sociais. Porém, 

percebe-se que os ciganos sempre se fizeram presentes no imaginário literário. 

Ao ler livros literários como ―O Mulato‖ de Aluísio Azevedo, visualizei a 

necessidade de estar buscando para além da academia traços que apontassem 

resquícios de grupos ciganos pelo pensamento de autores brasileiros. Deparei-

me com muitos relatos, mesmo que fossem apenas alguns parágrafos, que 

descreviam grupos ciganos.  

 

Destas bandas, no conflito boreal daquelas duas luzes inimigas, 
um grupo mal definido e rumoroso agitava-se e crescia 
progressivamente. Era uma caravana de ciganos que se 
aproximava. Vinha lentamente, com o passo frouxo de uma 
boiada. Na solidão tristonha e sombria da floresta iam-se pouco 
a pouco distinguindo vozes de tons diversos e acentuavam-se 
grupos de homens. Mulheres e crianças, de todas as cores e de 
todas as idades, cavalgando magníficos animais. Uns cantavam 
ao embalo monótono da besta; outros tocavam viola; esta 
acalentava o filho, aquela repetia as modas que lhe ensinara a 
gajoa. Viam-se moços de calça e quinzena, cabelos grandes, o 
ar indolente, o cachimbo ao canto da boca, o olhar vago e cheio 
de volúpia, ao lado de raparigas fortes, queimadas do sol, com 
as melenas muito negras e lisas escorrendo sobre a opulência 
das espáduas. Sentavam-se à moda de odaliscas em 
volumosas trouxas, que serviam, a um tempo, de alforje e de 
seda. Algumas delas traziam filhos ao colo ou a garupa do 
cavalo (ALUÍSIO AZEVEDO – O Mulato, 2007 [1881], p. 34). 

 

Tal descrição remete às características da caravana cigana quando 

passam pela cidade de São Luís no Maranhão. Com a obra ―O Mulato‖, Aluísio 

Azevedo marca o inicio do naturalismo no Brasil e mesmo não fazendo parte 

principal do enredo das suas obras, os ciganos aparecem nesse trecho e por 

meio dele são caracterizados de maneira exemplar. A ideia da indefinição do 

grupo, ao inicio e, a posteriore, com as características visualizadas, o grupo é 

identificado: são ciganos. A revelação de um grupo organizado por homens, 

mulheres e crianças que se movimenta de passagem por uma estrada de sítio  

cuja descrição se assenta na alegria que entoavam por meio do canto e do 

tocar da viola, revela o quão somos descritivos perante o outro que se 
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apresenta a nós. Em especial aos ciganos. Azevedo mostra a peculiaridade de 

características que vão se apresentando e revelando quem eram aqueles que 

inicialmente não se identificava. E que certas características ora apresentadas 

tornam o outro identificável.  

Já na obra ―Memória de um Sargento de Milícia‖, Manuel Antônio de 

Almeida descreve: 

Com os emigrados de Portugal veio também para o Brasil a 
praga dos ciganos. Gente ociosa e de poucos escrúpulos, 
ganharam eles aqui reputação bem merecida dos mais 
refinados velhacos: ninguém que tivesse juízo se metia com 
eles em negócio, porque tinha certeza de levar carolo. A poesia 
de seus costumes e de suas crenças, de que muito se fala, 
deixaram-na da outra banda do oceano; para cá só trouxeram 
maus hábitos, esperteza e velhacaria, e se não, o nosso 
Leonardo pode dizer alguma coisa a respeito. Viviam em quase 
completa ociosidade; não tinham noite sem festa. Moravam 
ordinariamente um pouco arredados das ruas populares, e 
viviam em plena liberdade. As mulheres trajavam com certo 
luxo relativo aos seus haveres: usavam muito de rendas e fitas; 
davam preferência a tudo quanto era encarnado, e nenhuma 
delas dispensava pelo menos um cordão de ouro ao pescoço; 
os homens não tinham outra distinção mais do que alguns 
traços fisionômicos particulares que os faziam conhecidos. Os 
dois meninos com quem o pequeno fugitivo travara amizade 
pertenciam a uma família dessa gente que morava no largo do 
Rossio, lugar que tinha por isso até algum tempo o nome de 
campo dos Ciganos. Tinham esses meninos, como dissemos, 
pouco mais ou menos a mesma idade que ele; porém 
acostumados à vida vagabunda, conheciam toda a cidade, e a 
percorriam sós, sem que isso causasse cuidado a seus pais; 
nunca faltavam a acompanhamento de via-sacra, nem a outra 
qualquer coisa desse gênero. Encontrando-se nessa noite, 
como já sabem os leitores, como o nosso futuro clérigo, a ele 
se associaram, e o carregaram para casa de seus pais, onde, 
como de costume, havia festa de ciganos (e este costume ainda 
hoje se conserva); faziam, dissemos, festa todos os dias, porém 
motivavam-na sempre. Hoje era um batizado, amanhã um 
casamento, agora anos deste, logo anos daquele, festa deste, 
festa daquele santo (ALMEIDA, [1854] 1998. p. 14). 

 

Nesse outro trecho pode-se visualizar uma representação estereotipada 

e  estigmatizante do ser cigano. Eles eram vistos como ―ociosos‖, ―trapaceiros‖ 

e por serem ―acostumados à vida vagabunda‖ viviam fazendo festas. Por serem 

caracterizados pessoas nômades, andavam e conheciam toda a cidade. Sem 
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falar nas características paulatinamente associadas às mulheres cuja ―moda‖ 

era se vestir de ―encarnado‖, abusando das cores e enfeites de rendas e fitas.    

Outros autores contribuíram imensamente para as representações dos 

ciganos pela literatura brasileira. Dentre eles, pode-se destacar Melo Moraes 

Filho, autor de ―Cancioneiro dos Ciganos‖, no qual é revelado o outro lado 

dessas pessoas até então estereotipadas preconceituosamente. Por meio do 

seu livro, ele torna palpável a cultura cigana pelo viés artístico que dela emana. 

As canções cantarolas pelos ciganos revelam algo peculiar ao seu grupo étnico. 

Deleita-se numa tradição oral cuja base transmite a particularidade e identidade 

dos assim chamados ciganos.  

 

O canto popular, que nasce das camadas inferiores, é a 
primeira segmentação da vida de uma nacionalidade, o 
despertar do automatismo consciente e livre das nações. O 
poeta, que despreoccupado da arte, balança nas rêdes do 
rhythmo agreste a sua canção, que consubstanda o sentimento 
collectivo, desapparece na anonymidade: seu verso é 
espontaneo e musical; elle o improvisára para espancar as suas 
tristezas ou irradiar as suas alegrias, descrever o espectaculo 
maravilhoso da natureza ou entornar em hyminos su'alma ante 
o prestigio incommensuravel dos deuses nacionaes. A tradição 
oral, que mutila a prosa e a desfigura, transrnitte com mais 
fidelidade o verso pela toada: d'ahi o pensamento individual 
generalisado, cujo écho vem repercutir na historia, reclamando 
direitos de um povo na humanidade (FILHO, 1885. p. VIII).  

   

Sobre a luz desse trecho introdutório do Cancioneiro dos Ciganos, 

visualiza-se uma escrita dotada de sentimento e sensibilidade frente a um povo  

representado por vezes pejorativamente à margem. Embora apresente alguns 

pontos críticos como a comparação feita dos ciganos ou suas ―crenças 

absurdas‖ com o ―berço das religiões asiáticas‖, mostrando o quão era ainda 

forte a corrente evolutiva e positivista em relação às analogias entre povos 

diversos, Melo Morais Filho trás para o ambiente literário a peculiaridade dos 

ciganos, as canções em forma de poesia que entoam e deleitam o cotidiano 

gitano.   

No livro Tocaia grande: A face obscura, Jorge Amado também se remete 

aos ciganos de maneira iníqua e os descreve da seguinte forma:  
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O QUE ENTÃO SE DIZIA E REPETIA NA COSTA E NO 
SERTÃO, TODOS SABEM: cigano é outra nação, duvidosa. 
Não se confunde com a raça grapiúna nem com nenhuma 
conhecida, não se mistura com sergipano ou turco, português 
ou curiboca, com outra grei seja qual for. Quem já compareceu 
a casamento de cigano com gente do país? Está por acontecer. 
Nação à parte, casta de bruxos e gatunos, os ciganos vivem de 

enganos e embustes, de trapaças (AMADO, 2008, p.77).  

 

Quando se ler o início do parágrafo nota-se a referência tomada como 

base para descrever os ciganos: das representações e imagens do cotidiano. 

Isto é reforçado quando Amado diz o que então se dizia e repetia na costa e no 

sertão. A descrição então começa com uma tautologia que classifica os ciganos 

como pessoas pertencentes à outra nação e cuja característica principal se 

resume no desconhecido, na nação que ninguém sabe qual é. Ao passo que os 

descreve utilizando de analogias com outros povos, outras raças apontando 

como desconhecidos e por outro lado apresenta-os com estereótipos diversos. 

O que seria uma contradição, uma vez que são desconhecidos, então como 

classificá-los como uma casta de bruxos e gatunos? As imagens dos ciganos, 

assim como de qualquer processo de identificação tende a classificar e 

comparar com o que já conhecido, nesse processo a ideia principal é tornar 

conhecível o desconhecido. Porém, o que prejudica esse processo identitário é 

a analogia por vezes utilizada de forma discriminatória e depreciativa: os 

ciganos vivem de enganos e embustes, de trapaças. 

A questão da trapaça é um aspecto comumente visualizado nas obras 

literárias e pode-se comparar à obra de Cervantes, na qual os ciganos são 

descriminados como ladrões. A imagem da bruxaria também fortemente 

associada à imagem do cigano, em especial da mulher, conota uma fonte 

eminente de perigo. 

E continua ele, 

No lombo dos cavalos roubados, os homens assemelham-se a 
fidalgos, condes e barões, duques e marqueses. Reclinadas em 
colchões encardidos nas carroças onde vivem; vestidas de 
andrajos floreados, largas saias de babado; recobertas de 
pulseiras e colares, as mulheres passariam por princesas e 
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rainhas não fossem a buena-dicha, a língua de trapo e os pés 
descalços. Levados pelas aparências há quem diga e até 
escreva que os ciganos são o resto da corte real da Babilônia 
errante mundo afora, cumprindo sina. Fosse como fosse, 
convinha guardar distância, usar de cautela no trato de 
negócios, esconder os bens mais preciosos. Um povo sem 
chão, onde já se viu? Ninguém pode confiar (AMADO [1912 – 
2001], p. 77). 

 

Como se observa, as aparências, o corpo e o modo de se vestir e viver 

dos ciganos servem como arcabouço capaz de equipará-los a rainhas e 

princesas, porém pensava-se em uma ―casta‖ inferior, como se eles fossem o 

resto da corte real da Babilônia. Nessa visão, não poderiam ser rainhas, reis, 

príncipes ou princesas uma vez que estava escrito no corpo e no modo de se 

vestir com buena-dicha e os pés descalços, assim como a língua de trapo, a 

não possibilidade de realeza.  Desse modo, o que não se conhece provoca o 

medo, o medo do desconhecido. Nesse viés, se salvaguardar torna-se um bem 

primordial, pois o manter-se a distância e realizar negócios com cautela, 

esconder seus bens e manter-se desconfiado com esses desconhecidos 

garantia a ―segurança‖, pois eles eram eminentemente ―perigosos‖. 

O ponto crucial para tais características se resumia numa não 

territorialidade do grupo. De onde são? Era a principal questão que as pessoas 

de Tocaia Grande se perguntavam. Viventes de um mundo no qual o ser era 

identificável de algum lugar, algum espaço, algum território8. Pois o espaço por 

ora transformado em um lugar de ocupação torna-se território delimitado e 

utilizado para identificar as pessoas. Nesse processo, a identidade é também 

construída com a relação que os sujeitos mantêm com a localização do seu 

grupo e da totalidade social. Cigano aqui é sinônimo de nomadismo, pessoas 

desprovidas de um lugar.  

Mas adiante o autor completa analisando-os com relação aos índios e as 

raparigas:  

 

                                                           
8
  Penso o território como uma categoria Durkheimiana, o território como uma 

representação coletiva.  
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Até os índios, nação mais perseguida, têm chão onde pousar, 
se bem pouco já lhes restasse por aquelas bandas nas quais, 
outrora, muito outrora, as tribos pataxós ocupavam extensas 
áreas. Senhores das matas e dos rios, os índios pescavam e 
caçavam, dançavam e guerreavam. Foram mortos em sua 
grande maioria, afinal não tinham qualquer utilidade para a 
lavoura do cacau (...) Em Tocaia Grande, ponto perdido no 
inexistente mapa da região do rio das Cobras, sucediam-se as 
raparigas: andarilhas como os ciganos, não esquentavam lugar; 
fretavam-se com os tropeiros e os passantes: havia dinheiro a 
ganhar e risco a correr nas noites turbulentas. O galpão erguido 
no descampado atraía putas, alugados e mateiros. Os alugados 
vinham das roças que começavam o lombo dos cavalos, o 
estrado das carroças, a sola dos pés. Ninguém pode confiar. 
Mas quem não se encanta com um par de brincos cintilando ao 
sol, com uma jóia verdadeira ou falsa, quem não deseja saber a 
ventura que lhe reserva o dia de amanhã? (AMADO [1912-
2001], p. 77).a ser plantadas nas clareiras abertas com o desbaste 
da floresta pelos mateiros: primeiro o machado e o fogo, logo 
seguidos pela pá e a enxada. Algumas raras quengas ali se fixavam, 
levantavam uma palhoça; certamente motivos sérios as decidiam a 
viver em lugar tão de somenos. Perseguido chão de índios, misérrimo 
chão de raparigas. Chão de ciganos não existe: é  

     

Por debaixo das amarras estritamente descrita do desconhecido e por 

isso o medo a ele atrelado, se revestia de uma curiosidade o tanto pretensiosa a 

saber sobre suas vidas, sobre o mistério que eram envoltos tantas mulheres 

como homens ciganos. Assim, numa descrição de relações tanto de 

negociação, por parte de um homem do grupo cigano, assim como pela 

sutileza, proeza e maestria direcionada às mulheres ciganas para conseguir ler 

a sorte das mulheres do povoado, o autor nos mostra o quão é dicotômico a 

representação que se tem sobre as pessoas chamadas ciganas. Ao passo que 

é preciso ―distância‖ por não os conhecer, esse mesmo desconhecível exerce 

um fascínio e aguça a curiosidade da população por onde eles passavam e 

―ranchavam‖.  

Ao fim da descrição, Amado mostra a destreza do grupo em relação à 

musicalidade, certa exotização equiparada à estória infantil ―O flautista de 

Hamelin‖, cuja sonoridade atraía as pessoas.  

(…) O som cresceu e se elevou, melodioso: era música, sim 
senhor, mas não de harmônica, violão ou cavaquinho. Música 
de igreja não seria tampouco pois, apesar de tocante e linda, 
nada tinha de solene, era branda e vibrante, alegre e 
melancólica, tudo de vez e ao mesmo tempo, e dava vontade de 
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dançar. Maninho jamais escutara coisa tão bonita e comovente 
em toda a sua longa vida. Não tinha idéia de quantos anos 
carregava no lombo, da idade exata, mas a carapinha começara 
a embranquecer. Os quatro homens vindos do arruado, três 
deles dispostos à vingança e à punição, a recuperar bens 
preciosos, moedas e mulheres, a expulsar os ciganos na 
compulsão das armas, sustiveram a marcha quando a melodia 
subiu até às estrelas e se espalhou na mata. Também os 
animais, onças, serpentes, grilos e corujas, pararam para ouvir. 
Maninho compreendeu então por que os sapos-cururus, de 
ouvido fino, haviam suspendido o canto (AMADO [1912 – 2001]. 
p. 98).  

 

Desse modo, os ciganos fizeram parte de relatos literários ora 

depreciativos, ora repleto de exotismo e fascínio, assim como comentários de 

renomados viajantes (Saint-Hilaire, Henry Koster, Maria Graham), folcloristas e 

memorialistas (Vivaldo Coroacy, Luiz da Câmara Cascudo).  

A primeira iniciativa com uma preocupação mais acadêmica foi um 

estudo realizado por José de Oliveira China, publicado em 1936. O livro 

buscava reunir as bases históricas, etnográficas e linguísticas sobre os ciganos 

no Brasil. Sem pretensão de arbarcar todos os trabalhos já realizados com 

ciganos, no âmbito acadêmico, uma vez que Monnen (2010) faz essa excelente 

retrospectiva histórica de 1885 a 2010 sobre trabalhos desenvolvidos com a 

temática. Posteriore, Melo (2015) traz uma descrição minuciosa que além de 

trazer alguns dos trabalhos já citados por Monnen, também descreve sua 

pesquisa realizada nos Anais e Cadernos de resumos de trabalhos 

apresentados nas RBA entre os anos de 2004 a 2014 que abordam a temática 

sobre ciganos assim como, fazendo uso do computador e da internet, realizou 

uma pesquisa sobre ciganos em algumas plataformas como o Scielo no Portal 

CAPES. Nesse patamar, exploro apenas aqueles que de uma forma ou de outra 

contribuíram para enriquecer minha pesquisa e minha reflexão no 

desenvolvimento da minha tese.   

Na historiografia, o trabalho desenvolvido por Rodrigo Corrêa Teixeira 

(2000) intitulado ―História dos Ciganos no Brasil‖, realizado no núcleo de 

Estudos Ciganos de Recife, é um retrato possível da história dos ciganos no 

país. Ele discorre desde a chegada do primeiro cigano ao Brasil até o século 

XIX, se utilizando da coleta de dados em documentos históricos e em trabalhos 
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já realizados sobre ciganos. Faz, assim, uma retrospectiva da entrada destes 

nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ainda tenta caracterizá-los pelas 

representações sociais acerca da sua economia, religião e aparência física. 

Como o próprio título sugere é uma tentativa de historiografia cigana no Brasil. 

Utilizando da teoria de Pierre Bourdieu sobre o poder simbólico, o autor 

Fazito (2000) traz para a cena dos trabalhos sobre ciganos a ideia de 

transnacionalismo e etnicidade como uma construção simbólica da identidade 

cigana. Este trabalho versa sobre a compreensão dos processos de construção 

do Romanesthàn (Nação Cigana), através das representações simbólicas e 

práticas cotidianas daqueles diversos grupos rotulados por um mesmo termo — 

―ciganos‖. A partir desta discussão sobre a organização social da comunidade 

cigana, é abordada a questão da etnicidade, da formação de grupos étnicos e 

de suas fronteiras e identidades no contexto de globalização.   

Andrade Junior (2008) traz a história de uma cigana romani nômade que 

―lia‖ a sorte daqueles que a procuravam e após sua morte foi considerada 

milagreira. A pesquisa é desenvolvida em Lages no planalto serrano de Santa 

Catarina, local onde se encontra o túmulo da cigana Sebina Christo. O túmulo é 

cultuado por milhares de fiéis, que trazem práticas e objetos que corroboram 

com os catolicismos tradicional e popular, umbanda e a própria tradição cigana. 

É nesse espaço que há a ―fixação‖ corporal, mas ainda se torna vívida no 

momento que ela é acionada para ajudar e proteger seus devotos.  

Nesse mesmo patamar religioso é o trabalho de Silva (2011), a qual 

aborda a permutação histórica acerca de ciganos que andavam por Esperantina 

– PI. Eles eram vistos como bandidos, trapaceiros, malfeitores e vagabundos e 

acusados de praticarem delitos contra cidadãos com os quais negociavam, foi  

organizada uma perseguição policial no intuito de bani-los do território, porém 

essa ação resultou em aprisionamento e morte de alguns ciganos.  

Após a chacina, os corpos dos ciganos, expostos a ―velório‖ não 
convencional, não seguindo o rito católico, à sombra das ―Três 
Mangueiras‖, foram conduzidos ao cemitério para sepultamento. 
Os ciganos mortos, outrora representados como bandidos 
ascenderam à condição de mártires, dada a tragicidade de suas 
mortes (SILVA, 2011, p. 97). 
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 Hilkner (2008) trata dos rituais, da cultura e tradição ciganas na sua tese 

de doutorado em multimeios. Ao objetivar, inicialmente, sua pesquisa em torno 

do corpo cigano enquanto uma construção social que, ao expressar-se, agenda 

memórias, a autora realiza um percurso entre memória e presente analisando 

também o ―mito de Santa Sara Kali‖ como o ritual de peregrinação. E nesse 

viés, utiliza a dança como aspecto último para se pensar ao mesmo tempo a 

ideia de ritual e identidade cigana. Há uma forte ligação do trabalho com a 

utilização de fotografias, ora escolhidas pelos próprios ciganos, ora apresentada 

pela autora.  

Fortemente marcado pela noção de identidade étnica, muitos trabalhos 

perpassam a estreita relação entre o mundo cigano e o não cigano, valendo-se 

das representações que estes últimos imputam sobre os primeiros. É o caso do 

trabalho de Castro (2011) intitulado ―O olhar de si e o olhar dos outros: um 

itinerário através das tradições e da identidade cigana‖; Sibar (2012) em 

―Identidade, alteridade e resistência dos ciganos brasileiros‖; Peripolli (2013) em 

―Raízes das Flores: uma etnografia entre mulheres ciganas em Pelotas, RS; 

Souza (2013) em ―Ciganos, Roma e Gypsies: projeto identitário e codificação 

política no Brasil e Canadá‖ e Durante (2014) na sua dissertação em história 

sobre ―Ciganos nas terras do Espírito Santo. Representações sócio-políticas 

(1870-1936)‖.    

Interessados na educação voltada à etnia cigana, Ventura (2004), Simões 

(2007), Pinto (2010) e Bareicha (2013) desenvolvem trabalhos que perpassam 

as noções de Escola, processos educativos e cultura cigana. Visualiza-se uma 

preocupação sobre como a educação formal inclui a tradição cigana no contexto 

escolar assim como os próprios alunos da etnia nesse processo.  

É interessante notar que todos os trabalhos, livros, artigos até agora 

apresentados foram escritos por autores não ciganos que se remetem aos 

costumes e tradições dos ciganos. Talvez essa peculiar característica possa 

exemplificar algumas ideias representadas e fortificadas sobre uma identidade 

ora estereotipada preconceituosamente ora revelada pelo lado mítico do ser 

cigano.  
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Destarte, na busca por trabalhos elaborados pelos próprios ciganos  

deparei-me com um trabalho do mestrado de literatura da Universidade de 

Brasília intitulado “Entre a dor de ser 'cigano' e o orgulho de ser romà: 

aproximação à literatura romani e a auto-representação dos romà em duas 

obras de Jorge Nedich” de Ana Paula C.B. Soria (2008). Nesta dissertação, a 

autora, que é cigana, aborda em duas obras do também autor argentino e 

cigano Jorge Nedich, aspectos sobre o advento de uma literatura escrita de uma 

cultura tradicionalmente oral e a ascensão dos ciganos como sujeitos de suas 

narrativas. Jorge Nedich é um rom (cigano) argentino, escritor e professor de 

letras e comunicação social na Universidade de Lomas de Zamora. Na 

dissertação de Soria foram trabalhadas duas de suas obras ―Gitanos para su 

bien o su mal‖ (1994), seu primeiro romance, e ―El aliento negro de los 

romaníes‖ (2005).  

O senso comum corresponde a uma construção histórica criada 
quando a ―verdade dos séculos‖ vai transformando a 
consciência prática da vida cotidiana e o pensamento das  
massas. As representações literárias propagaram as imagens 
que povoam o senso comum  em relação à minoria romà. A 
literatura preencheu o vazio deixado pela falta de 
representatividade na história oficial dos dominantes; o 
problema é que ao se tomar como  referência as representações 
literárias, ela se depara com os estereótipos, e ao buscar os 
documentos históricos oficiais, abre um leque sem fim de 
decretos, leis e penas impostas à  etnia, que poderiam ser 
comparados a uma história penal. Foram nestas punições 
oficiais que se basearam quase todos os estudos dos 
ciganólogos, que juntamente com a literatura, são utilizados 
para reconstruir a história dos romà (SORIA, 2008, p. 27).   

 

Para Soria (2008), o autor Jorge Nedich representa uma voz cigana que 

se libertou das tradicionais pressões étnicas.  

O autor questiona, através de seus personagens, o  
comportamento do endogrupo, fomentando discussões que não 
seriam feitas por um escritor romà radical, tendo em vista que o 
pertencimento étnico exerce uma forte pressão sob os 
comportamentos, em relação ao que se pode discutir ou 
questionar. E os romances de Nedich estão repletos de 
questionamentos sobre o que se deve negociar, o que se pode 
mudar e o que se deve manter para a sobrevivência étnica em 
novos tempos. O ―entre-lugar‖ no qual se encontra o autor é um 
espaço de certa forma privilegiado, pois permite a busca do 
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diálogo. Mas é também um lugar doloroso para um romà, pois 
―somos considerados romà para a sociedade majoritária e 
considerados não-romà (ou não mais um romà puro e de valor 
segundo a tradição) para os romà‖, explica Jorge Nedich 
(SORIA, 2008. p. 65). 

 

O processo de penetrar no mundo não cigano e, ao mesmo tempo em 

que se penetra, continuar sendo cigano é algo profundamente imbricado de 

jogos e manipulações de significados. Quando se entra no mundo não-cigano e 

começa a se distanciar dos ditos ―costumes‖ do grupo, pode-se ocasionar um 

processo degradativo de perda identitária e não ser mais considerado cigano 

pelo próprio grupo. É um processo contínuo de negociações tanto em relação a 

sociedade dominante quanto em relação aos seus irmãos de etnia. A 

negociação, nesse sentido, serve como uma carta de entrada no mundo de 

valores de um grupo diferente do seu, mas também como o fio que mantem a 

estreita relação com seus valores, costumes e laços primordiais com o grupo de 

origem. Tal negociação permite o movimento de entrar e sair sem que haja uma 

prejudicial perde identitária. Ao buscar a escrita como meio de falar sobre seu 

povo de base tradicionalmente oral, é ilustrado como modelo de persuasão e 

perseverança frente a uma história cercada de julgamentos negativos, 

depreciativos e inferiores. Os romances de Jorge Nedich, revelam a 

característica de por ser escritos garantem o reconhecimento da sociedade 

dominante letrada e ao mesmo tempo, ao falar sobre os costumes e em alguns 

trechos em língua romani dar visibilidade a questões muitas vezes negadas e 

deturpadas no âmbito escrito sobre os ciganos.  

Na região Nordeste do Brasil há alguns trabalhos já concluídos assim 

como alguns em andamento sobre os ciganos desta região. Este conhecimento 

se deu por meio de pesquisas nos sites das Universidades Federais dos 

Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 

Bahia e Rio Grande do Norte. Os trabalhos perpassam as fronteiras das 

ciências sociais e ganham destaque também nas diversas áreas de 

conhecimento como a história, a geografia, a ecologia, os estudos da linguagem 

e a psicologia.  Alguns deles estavam interessados na compreensão da 

identidade e etnicidade ciganas num contexto urbano cujas relações são 
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permeadas por contextos interacionais com um mundo não cigano. Nessa 

perspectiva, observam-se os trabalhos desenvolvidos por Mardes Silva (2002), 

Patrícia Goldfarb (2004), Ronaldo Senna (2005), Erisvelton Melo (2008), Lailson 

Silva (2010 - 2015), Santos & Lima (2012).  

Outros, interessados numa conjuntura organizativa política cigana frente 

ao Estado, revelam o peculiar descaso de políticas públicas para esta minoria 

étnica. Por outro lado, demonstram a atual organização cigana em busca dos 

direitos e garantia à cidadania, melhoria das condições de vida, fortalecimento 

das atuais chefias e lideranças como autoridades ciganas, inclusão social e 

conservação cultural (SIQUEIRA, 2012). Melo (2015) aborda a noção de 

identidade cigana em rede sociativa. Isto é, desenvolve a construção de 

identidade cigana na perspectiva política e na construção do diálogo com o 

Estado brasileiro. Ainda outros procuram demonstrar a estreita relação da 

territorialidade cigana focalizada numa geografia cultural, analisando as 

relações de poder existentes numa rede urbana e regional entre os grupos 

ciganos localizados pelos municípios estudados (ESTEVAM, 2009). 

Batista (2011) reflete como a imprensa local do estado da Paraíba, em 

especial, de Campina Grande, na década de 80, delineia imagens 

preconceituosas dos ciganos que residiam na cidade e da violência existente 

nela assim como elaboram um discurso que associa essa violência aos grupos 

ciganos.    

Silva (2015) aborda a questão do parentesco e da família cigana no 

contexto cotidiano de relações com não ciganos. Ele apresenta uma etnografia 

do núcleo doméstico da família Cavalcante em Sobral - CE esboçando um 

modo de vida pautado no cotidiano familiar. Sua tese serve como arcabouço 

para se pensar a importância da família para a contextualização do modo de ser 

cigano. Pois, é por meio dela e das relações que se entrecruzam que os 

ciganos vivem cotidianamente percorrendo ora dádivas de trocas ora 

performatizando e enfrentando as dificuldades encontradas. 

Alguns autores abordam a questão da infância no âmbito cigano. Dentre 

eles está Monteiro (2015) cuja pesquisa voltou-se para a concepção/vivência da 

infância entre os ciganos, ou seja, como são concebidos os processos sociais 
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de crescer e se reconhecer Calon, em oposição ao mundo não cigano. Nesse 

viés, o grupo residente no Vale do Mamanguape - PB, apresenta uma dinâmica 

própria e as crianças, nesse contexto, fazem parte de um lugar especial.   

 

1.4. O fazer-se sertão e os ser sertões: ciganos no Seridó do Rio 

Grande do Norte pela ótica da literatura local. 

 

“Sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o 

lugar”. Esta epígrafe de Guimarães Rosa define o que se busca entender nos 

trabalhos que se seguem. Muitas são as descrições a cerca do sertão 

nordestino. Preambulam entre frases, poesias e canções tecendo imagens de 

um lugar marcado por estereótipos diversos e exuberâncias peculiares. Ao 

pesquisar sobre o sertão deparei-me com descrições iniciais sobre suas 

caraterísticas físicas, geográficas, espaciais e econômicas com predominância 

de um baixo desenvolvimento social e econômico. Outro apontamento é 

direcionado pela sua característica pluviométrica de baixa intensidade 

apresentando picos de seca.  

O Seridó situa-se na porção centro-meridional do Rio Grande do Norte, 

sendo espaço constituído historicamente e que hoje se acha dividido em duas 

microrregiões geográficas: o Seridó Ocidental e o Seridó Oriental, totalizando 

dezessete municípios. 

Nesse emaranhado de paisagens, ora escritas, ora vivenciadas, surge 

em mim, a preocupação em delinear acerca de um típico sertão. Sertão este 

que se torna o lugar escolhido por tantas pessoas e dentre elas as 

denominadas ciganas. As histórias sobre estes personagens remontam um 

tempo passado de andanças pelos sítios e cidades da região seridoense.  Para 

tanto necessitei pesquisar acerca de trabalhos desenvolvidos no Rio Grande do 

Norte e, em especial, na Região do Seridó Potiguar. Além disso, numa 

pretensão de pensar comparativamente as representações sobre os ciganos 

nos trabalhos acadêmicos com uma história popular busquei sujeitos cujas 
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vivências se cruzam com memórias e lembranças de famílias ciganas que 

andavam pelas nossas terras seridoenses.  

No estado do Rio Grande do Norte são poucos ainda os trabalhos 

encontrados sobre ciganos. Um deles é a monografia de História de Medeiros 

(2006) sobre os ciganos de Cruzeta, intitulada ―Táticas e astúcias: itinerâncias 

de uma comunidade cigana no RN‖ tenda pensar o ―campo místico‖ do grupo 

cigano, analisando as suas práticas e costumes através das suas permanências 

e rupturas provenientes do contato do ―eu‖ com o ―outro‖ dentro de uma 

perspectiva de ―história vinda de baixo‖. Este trabalho apresenta uma 

importante fonte para minha pesquisa, uma vez que se trata do mesmo grupo 

cigano. No entanto, ele apresenta lacunas no que diz respeito a história do 

próprio grupo, mesmo tendo tal proposta. Os atores tem pouca voz sobre a 

construção da sua própria história. Ela se atém muito a histórias genéricas 

obtidas nos sites e não apresenta uma revisão literária dos trabalhos já 

realizados sobre o povo cigano. 

 ―Das tendas às telhas: a educação escolar das crianças ciganas da praça 

Calon – Florânia/RN é um trabalho de Flávio José de Oliveira Silva (2012), no 

qual retrata a vida de um grupo de ciganos residentes no município de Florânia 

revelando a peculiar relação destes com o sistema educacional da cidade assim 

como as relações que permeiam sua cultura peculiar com o processo educativo, 

sem esquecer suas relações com os demais moradores da cidade. Sua 

problemática parte do pressuposto: como oferecer uma educação de qualidade 

para os povos que vivem em itinerância?  

  ―Os ciganos em processos criminais na Região do Seridó Potiguar (final 

do século XIX e início do XX)‖ de Lorival Andrade Junior (2013) relata por meio 

de fontes secundárias como os ciganos eram vistos, representados e 

marginalizados pela população de Caicó/RN. Nesse estudo histórico por meio 

de dados coletados nos documentos processuais de crimes praticados pelos 

então ciganos, é possível notar a existência de algumas denominações e 

estereótipos que lhes são atribuídos como: vagabundos, arruaceiros e ladrões. 
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Na região do Seridó Potiguar, os ciganos se fazem presentes 
em comunidades sedentarizadas mais perceptíveis em 
municípios como Caicó (povoado Lajinhas), Florânia, Jucurutu, 
Currais Novos e Cruzeta. Sua chegada a região ainda é 
discutível, mas sabe-se que na maioria dos casos começaram a 
permanecer em locais que anteriormente apenas arranchavam 
e também vale destaque que em muitos casos foram recebidos 
por grandes fazendeiros, que eram e são chamados de 
―coronéis‖ pelos próprios ciganos. A presença dos ciganos no 
Seridó nunca foi bem aceita pela comunidade não cigana, isto 
fica evidente em matérias jornalísticas e nos processos 
criminais que tem os ciganos como suspeitos natos [...] Nos 
processos criminais também são percebidas as representações 
que se forjaram em relação aos ciganos. O primeiro data de 
1880 e tem como réus os ciganos: Feitosa, José Lopes, João 
Batista, Aquino, Tito, Valério e Coringa, que segundo a 
descrição no processo ―formam um só grupo (...), vagabundos e 
sem parada certa‖ (p. 3). Todos acusados de roubo de cavalos 
(JUNIOR, 2013. p. 10-11). 

 

A história traz para a discussão das representações sociais sobre os 

ciganos do Seridó um dado importante capaz de elucidar interpretações, 

compreensões, sentimentos e imagens de pessoas que, como foi analisado 

anteriormente, sempre foram vistas como enganadoras e trapaceiras. É uma 

historiografia criminal sobre ciganos do Seridó. Um trabalho desenvolvido pelo 

autor e professor do Departamento de História do CERES/UFRN da cidade de 

Caicó, instiga o pensar na busca de uma compreensão a partir de um ponto de 

bifurcação entre o oficial – os processos criminais – e os ditos populares – as 

lendas, mitos, memórias orais, etc.  

No artigo intitulado ―Os ciganos do Rio Grande do Norte: caminhos e 

trânsitos‖, Coradini e Souza (2014) apresentam uma cartografia inicial, traçando 

um panorama da situação em que se encontram os ciganos do Estado do RN. 

Foi assim, numa busca por autores cordelistas e memorialistas regionais 

que encontrei o blog intitulado ―bar de Ferreirinha‖, no qual é apresentado, na 

coluna Chico Burra Cega, histórias sobre ciganos que andavam pela região do 

Caicó/RN. Li e salvei todas as colunas elaboradas pelo então senhor Francisco 

de Assis Medeiros. Este, natural de Caicó, foi prefeito da cidade no período de 

1969 a 1973. Graduado em direito pela UFRN liderou por longos anos os 

auditórios forenses da região do Seridó, época em que atuou também na 
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imprensa escrita do Estado, merecendo destaque a coluna dominical em ―O 

Poti‖, denominada ―Semana Jurídica‖.  

 Possui diversas obras de sua autoria na obra jurídica - Manual de 

Auditoria de Pessoal - lançada em 1980 com absoluto sucesso, esgotando-se a 

edição em poucos meses. São também dessa época três importantes obras:  

―Caicó de Ontem e de Hoje ";  ―Curso Prático de Legislação Trabalhista Rural" ; 

ainda inéditos, mas constantemente revisados e atualizados, sendo que, 

embora em parte, os dois trabalhos jurídicos já foram publicados em apostilas 

de cursos e seminários.  

 Na coluna de Chico Burra Cega, muitas histórias eram contadas sobre 

os ciganos Belizário e Ana. Personagens que ainda permeiam o imaginário e a 

memória de pessoas da região. Como diz a senhora Francisca (89 anos, 

Cruzeta/RN): ―Ah a cigana Ana era conhecida por ser poderosa! Todos rezavam 

para não esbarrar com ela. Se ela rogasse praga pode ter certeza que pegava”. 

E não seria diferente na coluna de Chico Burra Cega. Histórias pormenorizadas 

desses ciganos revelavam crenças, lendas, mitos e estórias simbolizadas de 

suas vidas, assim como do grupo ao qual pertenciam. O que, no entanto, é 

revelador. Lembro-me quando iniciei minhas pesquisas sobre os ciganos de um 

modo geral, muitas eram as descrições respaldadas em relatos de viajantes, 

cronistas e religiosos. Algo crucial para entendermos como as imagens eram 

tecidas e representadas por pessoas ―não acadêmicas‖, mas que contribuíram 

imensamente para todo e qualquer estudo dito científico. Desse modo, numa 

busca por cronistas, trovadores, historiadores, cordelistas me deparo com este 

blog cujo limiar se assenta em representações sobre os ciganos no Sertão do 

Rio Grande do Norte.  

  Muitas vezes a vida nos surpreende com algo inesperado. No dia 25 de 

Maio de 2015, recebi uma ligação de uma tia falando que ao conversar com um 

parente da cidade do Acari, descobriu que ela trabalhava para um senhor que 

foi prefeito de Caicó, o qual estava nessa semana na cidade para lançar um 

livro intitulado ―Narrativas do Seridó‖.  Pensou logo em mim e no trabalho que 

estava desenvolvendo, pois quando comentou que eu estava pesquisando 

sobre ciganos do Seridó ela apontou que neste livro havia um capitulo no qual 
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ele fala sobre ciganos na região. Ótimo momento para marcar uma conversa 

com este senhor.  

 Por ele estar sempre viajando entre Natal, Acari e Caicó, teria que 

aproveitar a oportunidade de naquele mesmo dia marcar uma conversa. A tarde 

deste mesmo dia me dirigi para a cidade do Acari. Chegamos por volta das 

14:30h à casa do senhor Chico. Um senhor simpático e conversador. Quando 

chegou já tratou em falar sobre sua visita à Caicó e o lançamento do seu livro. 

Ao perguntar sobre o que eu queria saber sobre ele, falei-lhe sobre minha 

pesquisa e apontei que gostaria de saber sobre sua vivência com ciganos. Logo 

me levou para a sala onde havia uma mesa enorme de vidro. Sentamos-nos 

para conversar. Chamo realmente de uma conversa e não de uma entrevista, 

pois ele se mostrou uma pessoa extremamente aberta e apenas por meio desse 

comentário que fiz sobre sua vivência com ciganos discorreu com histórias e 

memórias o restante da tarde. E por meio delas fui me recordando da pesquisa 

que realizei via internet. Aquelas histórias eram as mesmas que havia lido na 

minha pesquisa pela internet e estava agora conversando pessoalmente com o 

seu autor. E é por meio de suas narrativas, ora faladas, ora escritas no livro, que 

iniciarei este capítulo tentando elaborar um retrato, um recorte sobre estas 

pessoas que estiveram e ainda fazem parte da história do Seridó Norte Rio-

grandense: os ciganos. 

 DO MUNDO PASSANDO PELO SERIDÓ é o subtítulo apresentado na 

introdução do capítulo do livro ―Narrativas Seridoenses‖. Como o nome já diz, se 

trata de uma imagem universal associada à representação local. Desse modo, 

na busca da compreensão de quem são essas pessoas a questão que se 

coloca é: de onde elas vem? Consequente, nas entrelinhas do capítulo são 

encontradas descrições que remetem a uma possível origem desse grupo que 

todos os anos chegava à cidade de Caicó. 

 Ele inicia o capítulo apontando que ao pesquisar sobre os ciganos que 

arranchavam em Caicó deparou-se com escritos sobre um grupo de ciganos 

comandado pelo cigano Belizário e sua esposa Ana. Os escritos estavam 

dispersos em cinco cadernos, totalizando cerca de dez registros escritos por 
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José Altino e datados de 1920 a 1925. Tais escritos são reproduzidos ao longo 

do capítulo e se inicia da seguinte forma: 

Conheci os ciganos Belizário e sua velha mãe Ana aqui mesmo 
em Caicó, quando o seu grupo acampou na cidade, 
confeccionando e vendendo tachos de cobre. Belizário é filho do 
velho cigano Belizário, de origem espanhola, homem rico que 
negociava com cavalos (p. 243). 

 

 Tal ideia de origem perpassa também pela noção de migração. Monnen 

(2011) aponta que ocorreram duas ondas migratórias de ciganos, mas ele 

mesmo decorre sobre a inexistência de um parecer sobre uma possível origem 

cigana. Uma primeira ―onda migratória‖ teria noticiado no início do século XV, 

quando ciganos deportados de Portugal chegavam ao Brasil, mas 

precisamente, nas capitanias do Maranhão, Pernambuco, Ceará e Sergipe.  

Uma segunda onda gerada pela abolição da escravatura cigana na Romênia, 

por volta do século XIX. A autora Ferrari (2006) ainda aponta uma terceira onda 

migratória como resposta à perseguição que sofreram os ciganos, junto aos 

judeus, durante a Segunda Guerra Mundial. 

 A identificação é associada à origem, ao parentesco e a atividade 

exercida. A cidade de Caicó possuía uma população em torno dos 25.000 mil 

habitantes, porém a população urbana não passava de 8.000 mil habitantes 

(MEDEIROS, 2011). Quando alguém chegava era visto como forasteiro, 

estrangeiro. A pergunta de onde vem, se tornava crucial nesses casos. Daí a 

necessidade de saber a origem, o lugar de pertencimento da pessoa. Outro 

fator que é algo peculiar de cidades interioranas: as pessoas são identificadas 

pelo parentesco, ou seja, ele é ―filho de fulano‖. Essa identificação ainda 

permeia as cidades cuja população se apresenta em escala menor. Em 

conversas presenciadas no CERES da UFRN em Caicó, como tutora presencial 

da EAD do curso de especialização em sociologia, ouvi diversas conversas 

paralelas e muitos casos cuja peculiaridade do parentesco era imprescindível no 

desenrolar da descrição. Seja em casos de desordem social nos quais 

ocorressem um roubo, um assalto, uma morte, uma prisão ou em casos banais 

do cotidiano dos demais tutores da SEDIS, a identificação com algum familiar 

tornavam os casos mais próximos: ele é irmão de fulano, ou é filho de..., é mãe 
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daquele rapaz que fez história aqui. Essa identificação era recorrente. Por isso, 

a identificação por meio do laço parentesco torna o sujeito identificável, 

conhecido. Do mesmo modo ao identificar a função exercida pelo sujeito 

garante o que ele faz e assim seu ―valor‖ para a sociedade. Quando  busca-se 

histórias sobre o desenvolvimento das cidades, percebe-se a associação 

utilizada do desenvolvimento da cidade a partir de instituições sociais como 

Igreja, Hospitais, Prefeitura, Mercado Público e consequentemente às pessoas 

que fizeram essas instituições se desenvolverem na cidade. E não seria 

diferente com os ciganos.  

  Desse modo, a narrativa exprime o início do capítulo no qual Francisco 

de Assis narra histórias sobre um grupo extenso de ciganos que andavam pelo 

Seridó na década de 20: o grupo do cigano Belizário (pai) e a cigana Ana e, 

posteriormente o grupo já comandando pelo seu filho de mesmo nome, 

Belizário. Sua escrita percorre por narrativas que descrevem o que o autor, 

enquanto criança experimentou como morador da cidade de Caicó e filho de um 

comerciante da cidade, que com o qual os ciganos mantinham relações 

comerciais, assim como escritos deixados por José Altino e contos de amigos.   

 

Meu Pai foi um comerciante antigo. Meu pai foi um dos 
fundadores do atual mercado de Caicó, construído em 1918. E 
ele já era comerciante no mercado anterior e eu estou lhe 
fazendo esta preliminar para você ficar sabendo de como eu sei 
o que conto neste livro. E meu pai era um comerciante que 
vendia de tudo, posso dizer que ele foi o maior comerciante de 
miudezas em geral, ele vendia de linha a rapadura, vendia de 
mel de abelha a cachaça, então ele tinha um leque muito 
grande de opções, só não vendia tecido. Então como ele tinha 
um estabelecimento muito grande e o comércio, de um modo 
geral, era muito pequeno, posso dizer que era o maior 
comerciante naquele tempo. Quando eu era criança, eu entrei 
para a bodega dele, eu tinha oito anos de idade e já ajudava 
meu pai no estabelecimento, em consequência disso eu conheci 
e tive muito contato com cigano, porque o bando do cigano 
Belizário e da cigana Ana, eu já falo do Belizário filho, o 
Belizário velho, o tradicional, eu já não conheci mais, não 
cheguei a conhecer, mas o Belizário filho, arrudiado de lendas, o 
Belizário filho eu conheci bem, porque ele era cliente do meu 
pai. Quando o bando se estabelecia em Caicó, que era quase 
todos os anos, Belizário era famoso. Eu conheci o Belizário 
novo, a sua mãe a cigana Ana, a mais famosa do mundo, aqui 
na região e conheci as duas irmãs de Belizário. A cigana Ana, 
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quando o velho Belizário morreu, ela passou a assumir a chefia 
do bando ( Francisco, entrevista dia 24/05/2015).  

  

 Teixeira (2008) destaca o comércio como a principal atividade exercida 

pelos ciganos desde sua chegada ao Brasil. Diz ele que ―desde que chegaram 

ao Brasil, o comércio foi, de fato, a mais importante atividade dos ciganos. 

Comercializavam as mais diversas mercadorias, com destaque para cavalos e 

mulas (TEIXEIRA, 2008, p. 50)‖.  

 Quantos de nós não possuímos alguma memória sobre cigano, algum 

acontecimento cuja presença de ciganos era denotada ou ainda histórias 

contadas pelos nossos familiares ou até conhecidos sobre fatos ocorridos com 

ciganos? São impressões e recordações que permeiam nossos pensamentos e 

imaginário social. Não poderia fugir à regra com o livro de Francisco de Assis, 

em particular a parte escrita sobre os ciganos do ―bando‖ de Belizário e Ana. 

Sua escrita é permeada pelas memórias de sua infância e estórias ouvidas por 

pessoas próximas a ele. Nessa descrição da entrevista, nota-se a relação  já 

estabelecida entre os ciganos do grupo e os comerciantes locais da cidade de 

Caicó.  

 Ele busca organizar sua escrita por descrições de episódios ocorridos 

com  esse ―bando de ciganos‖ e percorre os caracterizando pelas atividades 

exercidas tanto pelos homens quanto pelas mulheres: os homens produziam 

tachos de cobre e comercializavam cavalos enquanto as mulheres dançavam, 

liam a mão, colocavam cartas.  

 

Conta-se que o cigano Belizário vendeu em Jardim de Piranhas 
um dos cavalos mais bonitos e nobres de quantos foram 
negociados às margens do Piranhas em todos os tempos. O 
comprador, encantado pelo animal, fez a última indagação ao 
cigano: Belizário, esse cavalo tem algum defeito? - Não meu 
gajão, se o cavalo tem algum defeito está a vista, pode 
examiná-lo como quiser. Não há cavalo mais formoso no 
mundo! Negócio fechado, só alguns meses depois o comprador 
notou que o cavalo era cego de um olho. Do lado esquerdo 
nada enxergava, apesar de ter perfeito o olho. Era cego de 
nascença! Homem – exclamou raivosa a esposa, como é que 
você compra tão caro um cavalo cego? Por engano, Maria, por 
engano – da mesma forma que me casei sem poder saber que 
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você era maninha!(...) O velho Belizário nunca mais veio a 
Caicó. O cavalo cego de um olho deixou muitos descendentes, 
todos perfeitos, e seu proprietário obteve bons preços pelos 
poldros que vendia. Mas, infelizmente, não deixou nenhum 

herdeiro para dar prosseguimento a seus negócios.  (p.244-245) 

  

 A imagem pela qual os ciganos são vistos como ladrões e/ou trapaceiros 

tão comumente associado e por muitas vezes pormenorizados em relatos e 

descrições literárias é apresentada na descrição acima. O ser trapaceiro no 

trabalho comerciário traduziria o ser cigano. A caracterização do homem cigano 

perpassava pela peculiar destreza ao tratar de vendas e trocas, em especial 

com animais. Continua o autor descrevendo situações pelas quais os ciganos 

eram vítimas de preconceito e estereotipados como ladrão. 

 

Próspero comerciante ao discutir com Belizário a respeito de 
um anel que este lhe oferecia por bom preço, assegurando ser 
ouro puro a peça, afirmou em alto e bom som que todo cigano 
era ladrão. Belizário ao dar-lhe as costas para retirar-se, 
levantou os braços e vaticinou em voz muito mais alta: - O 
ladrão aqui não sou eu, conforme atesta Duvéli, Luz do Mundo. 
Quem for vivo verá. Cinco anos depois o tal comerciante faliu, 
fugir da cidade, devendo a deus e o mundo e dele nunca mais 
se teve notícia. Fugiu também da mulher e dos filhos, os quais, 
abandonados e sem recursos, só conseguiram sobreviver 
graças à caridade pública (p. 245). 

 

 A descrição é outro exemplo citado para mostrar ao leitor como as 

relações comerciais entre os ciganos e os mercadores locais se davam com 

certo receio por parte destes últimos. A ―fama‖ dos ciganos que embriagava o 

imaginário da população local, ou seja, ladrão e trapaceiro, perpassava e 

prejudicava, por diversas vezes, as relações entre ciganos e não ciganos. E 

quando dessa relação não surgia um negócio satisfatório, sendo 

preconceituosamente enxotados do local, os ciganos ―jogavam‖ praga. Em 

outros momentos, se visualizava uma relação satisfatória, pela qual os não 

ciganos comparavam objetos fabricados pelos ciganos. Isso revela a dicotomia 

apresentada na identificação cigana pelos não ciganos: ciganos são ladrões, 

trapaceiros, mas ao mesmo tempo são hábeis na fabricação de produtos, e 

sujeitos negociáveis quando havia a necessidade de compra pelos não ciganos. 
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Desse modo, a descrição abaixo revela como os ciganos trabalhavam no 

―rancho‖, quando passavam pelo Seridó e pela cidade de Caicó. 

 

Você sabe que cigano não tem nada escrito, não deixa nada 
escrito, os ciganos estão desaparecendo. Hoje todos esses 
ciganos estão urbanizados. O bando do cigano Belizário se 
estabeleceu em São Paulo. Ao longo dos anos eles andavam 
pelo mundo, faziam tachos de zinco, de metal e vendiam para 
os fazendeiros que faziam queijo. Eles montavam a tenda deles 
no meio da rua, num espaço... lá em Caicó eles montavam no 
espaço onde hoje em dia é o banco do Brasil. Aquilo era o 
pequeno campo de futebol daquele tempo. Eles estacionavam 
em qualquer lugar que encontrassem e ali mesmo eles 
armavam a tenda deles onde fabricavam os tachos no meio da 
rua. Todo mundo vendo, aí os fazendeiros iam e compravam, 
era o centro de comércio deles. É tanto que quando o bando se 
urbanizou, eles abriram uma fabrica de fabricação de tachos etc 
e deixaram... isso é história que vem dos anos 40 para os anos 
50 e eu estou contando a raiz (Entrevista, 25/05/2015). 

 

 Nota-se na descrição acima a ideia que o senhor Francisco de Assis tem 

sobre os atuais ciganos em relação a uma visão que se tem dos ciganos da 

década de 20. As características descritas por serem ágrafos e não terem 

deixado nada escrito ainda é associada a uma causa: o desaparecimento de 

comunidades, grupos e famílias ciganas. Ele remete à associação com o grupo 

de ciganos do passado como pessoas ―andarilhas‖. Desse modo, identificadas 

como ciganas, ao passo de por estarem, na atualidade, urbanizados estariam 

desaparecendo. Outra identificação dos ciganos se caracteriza à imagem 

associada ao nomadismo. Não é à toa que alguns me questionam: ainda existe 

cigano? Pois a representação correlata de que cigano é nômade e se assim não 

for não é cigano ainda permeia no imaginário popular.  

 Remetendo-se as mulheres ciganas, em especial a cigana Ana, esposa 

do cigano Belizário velho, o autor aponta como sua fama persuadiu a região do 

Seridó Potiguar. A figura da mulher exuberante lhe é atribuída, assim como de 

uma cartomante e quiromante de prestígio.  
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A cigana Ana marcou época em Caicó. Leu a mão de quase 
todas as mulheres, vendeu imagens por ela própria esculpidas e 
jogou pragas que realmente recaíam contra os que tinham 
maltratado o seu bando (p. 247). 

 

 Nas descrições de Francisco de Assis é visualizada a relação tão 

atribuída à exuberância e ao mistério e, por outro lado, essas características 

tornavam as ciganas seres que aguçavam, ao mesmo tempo, a curiosidade e o  

medo.  

 

Palavra fácil e muito persuasiva, ela quase não conseguia 
caminhar normalmente pelas ruas da cidade, tantos eram os 
chamados de todos os lados. Não raro passava o dia todo lendo 
as mãos de uma rua inteira. Cobrava o mesmo preço pelo 
atendimento, fosse para a leitura das mãos, fosse para 
aconselhamento, fosse para o que ela considerava 
recomendações de remédio caseiro para os males do corpo. 
Também era consultada pelos homens, quase sempre para 
fechar-lhes o corpo com orações fortes (p.247-248).  

 

 Se por um lado, as ciganas, em especial a cigana Ana e suas filhas 

Sulamita e Esmeralda, eram vistas e procuradas por mulheres e homens da 

cidade para lerem a sorte pelas cartas ou pelas linhas da mão, para ―fechar o 

corpo‖ ou simplesmente rezar para a cura de algum mal, por outro transmitiam o 

temor para aqueles que de uma maneira ou outra prejudicasse elas ou seu 

bando. Elas proferiam os mais diversos tipos de pragas. Outros descritos do 

livro apontam o poder profetizado nas palavras ditas pela cigana Ana.  

 

O bando tinha acampado em terras de fazendeiro que detestava 
ciganos. O proprietário juntou seus moradores, que eram 
muitos, todos a cavalo e fortemente armados e, ao amanhecer 
do dia, expulsaram debaixo de gritos e tiros os cerca de 
quarenta ciganos do grupo. Era a caravana de Belizário que se 
dirigia ao Seridó. A cigana Ana, ao fugir, ajoelhou-se dentro do 
mufumbal, braços para o alto e esbravejou: ah miserável 
criminoso, que teu destino seja dirigido por Belzebu, que de 
agora em diante, ladrão do sossego alheio, cuidará de ti e da 
tua descendência. Hás de morrer na miséria e toda a tua 
descendência padecerá o infortúnio que deixarás de herança. 
Eu ti amaldiçoo infeliz e desejo que apodreças vivo! Dizem que 
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o tal fazendeiro morreu realmente apodrecido, vítima de doença 
que lhe corroeu os órgãos internos. Antes de morrer, já viúvo, 
exalava catinga tão forte de podridão que poucos se 
aventuravam visitá-lo no leito de morte. Dos cinco filhos, os três 
homens, um era alcoólatra inveterado; outro viciado em jogos 
de baralho; o terceiro, o caçula da família, desde muito jovem, o 
pai ainda vivo, revelou-se pederasta passivo. Pouco tempo 
depois da morte do pai tinham dissipado todos os bens da 
herança. As duas moças prostituíram-se e passaram a viver em 
cabarés. Não restou nenhum outro descendente da família de 
amaldiçoados. Essa história da maldição, com algumas 
variações, ainda hoje circula na tradição oral do sertão (p.249-
250).   

 

 Visualiza-se na descrição acima uma imagem representativa das 

ciganas associada à feitiçaria. O poder proferido pelas palavras para amaldiçoar 

àqueles que de alguma forma as maltratavam e as rejeitavam, revela um ponto 

crucial de identificação cigana. Frente às calúnias e preconceitos 

pormenorizados em atos violentos ora físicos ora simbólicos, as ciganas eram 

conhecidas e temidas pela magia auspiciada das suas palavras.   

 

O poder simbólico é um poder (econômico, político, cultural ou 
outro) que está em condições de se fazer reconhecer, de obter 
reconhecimento (…) exerce-se não no plano da força física, mas 
no plano do sentido e do conhecimento. (…) Na realidade, as 
palavras exercem um poder tipicamente mágico; fazem ver, 
fazem crer, fazem agir. Mas como no caso da magia, é preciso 
perguntar-se onde reside o princípio dessa ação ou, mais 
exatamente, quais são as condições sociais que tornam possível 
a eficácia mágica das palavras. O poder das palavras só se 
exerce sobre aqueles que estão dispostos a ouvi-las e a escutá-
las, em suma a crer nelas (BOURDIEU, 2000, p. 61).   

 

 Em relação às irmãs Sulamita e Esmeralda, ele descreve: 

 

Essas mulheres encantaram Caicó! O povo tem a imagem que 
cigano é sujo, mas essas mulheres eram de um luxo! Essas 
mulheres, para você ter uma ideia, Esmeralda, eu era menino, 
as mulheres iam para as janelas e os homens para a rua para 
ver Esmeralda passar. É tanto que Esmeralda só lia a mão no 
acampamento, porque ela já tinha sofrido tanta agressão de 
homens por onde andava que o marido dela e ela resolveram 
que ela só trabalhava na atividade com a proteção dos ciganos 
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por perto. Esta mulher quando saia no cavalo branco dela... ela 
tinha um cavalo branco, um cavalo cigano, que aqui pouca 
gente conhece a raça. O cavalo cigano é bem peludo e os 
cascos... eu não me esqueço de um show que ela deu. Os 
ciganos quando iam embora da cidade, eles davam um show 
equestre. Lá em Caicó eles faziam na rua Felipe Guerra. 
Naquele tempo não tinha asfalto era na areia. A cigana 
Esmeralda ficou famosa! Ela montava, ela corria, ela fazia 
acrobacias. Eu me lembro naquele espaço que dava uns 400 
metros, eles cercavam de corda. E não era só ela não, os outros 
ciganos também faziam acrobacias, tinha aquelas músicas 
ciganas. Era a despedida da cidade. A cigana Esmeralda 
percorria com o cavalo dela, ela em cima da cela em pé e com a 
bandeira cigana. Eu nunca me esqueci disso! Ela fazia o 
percurso todo em cima daquele cavalo. Era uma coisa bonita 
que a gente não ver mais na rua! Ela ia fazia o percurso com a 
bandeira cigana e quando voltava, voltava com a bandeira 
brasileira. Ela ficou no imaginário. Acho que ainda tem gente 
velha que lembra da cigana Esmeralda (Entrevista 25/05/2015) . 

 

 “O povo tem a imagem que cigano é sujo, mas essas mulheres eram de 

um luxo!” Ao iniciar sua fala, o senhor Francisco revela a dicotomia existente no 

imaginário popular.  Se por um lado os ciganos são representados como sujos e 

impuros, as ciganas do grupo de Belizário assim não eram. De uma profusão 

luxuosa, as ciganas exibiam suas artes ao público local, seja utilizando da arte 

quiromântica ou cartomântica assim como das acrobacias realizadas em seus 

cavalos. Essa peculiaridade é comumente associada aos ciganos e às artes 

circenses.  

 A relação estabelecida entre ciganos e não ciganos, do dito ao crente, 

percorre um caminho dicotômico que entrecruza a linha demarcatória da 

identidade e da representatividade. A história contada por Francisco Assis 

mostra-se um exemplo peculiar sobre os mitos, lendas, contos literários, ditos 

populares, dentre outros que configuram no tempo e no espaço a efígie do ser 

cigano sobre o imaginário seridoense. 

Das filhas da Cigana Ana, Esmeralda e Sulamita, não se podia 
avaliar com segurança qual das duas granjeara maior fama em 
Caicó, a primeira pela sua beleza e dotes artísticos; a segunda, 
pela sua simpatia e dons cartomânticos e quiromânticos. 
Ambas, muito educadas e cultas, pareciam damas da alta 
sociedade europeia e não simples ciganas de hábitos nômades, 
sem endereço e lar fixo. Esmeralda vez por outra passeava 
pelas ruas da cidade montada em seu dócil cavalo cigano, preto 
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e branco, de raça e beleza nunca vistas na região. Ela conhecia 
tudo sobre equitação e sua roupa de montar era elegante e 
sóbria e a todos encantava. Também tocava violino, cuja 
sonoridade maravilhosa era ouvida todo dia, ao entardecer, a 
partir de sua barraca no acampamento. Seu marido era o chefe 
da oficina de produção de tachos, também possuía um lindo 
cavalo cigano preto e vez por outra acompanhava a mulher em 
seus passeios pelas ruas da cidade. Ela tinha tenda de lona na 
área de produção dos tachos, onde passava parte do dia e 
atendia mulheres interessadas em saber os segredos que suas 
mãos revelavam. Não lia mãos na rua nem em residências 
particulares. Só praticava a quiromancia em suas tendas, no 
acampamento ou no local onde os artesãos estivessem 
instalados (p. 256). 

  

 Se por um lado a magia associada ao mal era revelada, por outro a 

magia associada ao bem, para as curas de doenças é outro exemplo. Isso 

mostra a bifurcação imagética apresentada no texto de Francisco de Assis. Diz 

ele, 

 

De outra feita a cigana foi chamada às pressas, bem cedo, para 
atender a uma família cujo filho, com um ano e dois meses, 
desde a noite anterior, com intensa diarreia, estava febril e 
vomitava. A mãe da criança, em desespero, já não sabia o que 
fazer, pois nos últimos dias muitas crianças tinham morrido 
acometidas da mesma diarreia. Quando Ana chegou o menino 
estava desfalecido. Ordenou que a mãe o pegasse nos braços e 
ficasse de pé de frente para ela. Pôs as duas mãos na cabeça 
da mulher e passou a sussurrar palavras quase inaudíveis e 
desconhecidas. Assim permaneceu por alguns instantes até 
verificar que a febre do menino havia passado. Ordenou, então, 
que deixassem a criança dormir o quanto quisesse e quando 
acordasse desse-lhe o mingau de sua preferência e, sempre 
que fosse possível, calda de frutas e legumes. E jamais deveria 
beber água sem ser fervida. O menino restabeleceu-se, cresceu 
e se tornou adulto saudável (248 -249). 

 

 O misticismo associado à vida cigana, em particular, as mulheres 

ciganas, no tratamento de cura dos males de saúde, traduz o reconhecimento 

de uma tradicionalidade peculiar que é passada de geração em geração.  

 Voltando ao livro de Assis, ele continua descrevendo as características 

da cigana Sulamita.  
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Sulamita revelou-se a cartomante de maior credibilidade que 
operou no Seridó. Principalmente as mulheres acreditavam que 
ela era dotada de reais poderes sobrenaturais e dons de ler nos 
olhos e nas linhas das mãos o futuro das pessoas. Essa 
crendice fez com que ela realmente curasse muitas clientes 
acometidas de distúrbios mentais. Com seus conhecimentos de 
alguns princípios básicos da puericultura livrou muita criança da 
morte, não só com a adoção de medidas simples de higiene 
como pela recomendação às mães para que fervessem a água 
que seus filhos bebiam (p. 258). 

 

 Por meio de pesquisas que pudessem elucidar a existência do grupo do 

Cigano Belizário pela cidade do Caicó, acabei encontrando uma síntese de filme 

que foi feito nesta cidade no qual havia a personagem de uma cigana. O filme 

se chama ―Boi de Prata‖, lançado em 1980. Filme de direção de Carlos Augusto 

Ribeiro Jr. da Companhia Produtora Embrafilme em parceria com o Estado do 

Rio Grande do Norte traz uma narrativa baseada na integração entre vivência e 

ótica regional. Diz o diretor à Revista Filme e Cultura: 

O tema já foi abordado seguidas vezes por uma geração de 
cineastas que, afastando-se dos grandes centros e munidos de 
uma ótica sociológica encararam o Nordeste somente como 
laboratório de contradições econômicas e sociais. A proposta de 
Boi de Prata é ampliar o ângulo da questão. O transe místico e 
a intensa insolação fazem parte de todo um quadro de relação 
homem com a natureza. A natureza é mais triste do que o 
homem do filme: as Árvores, os rios, as pedras falam e sua fala 
é triste e sensual (RIBEIRO JR. 1979). 

 

Considerado por Augusto Ribeiro Jr. como "um mergulho no fundo do 

poço em busca de um símbolo", o filme encontra o que procura justamente no 

Boi Calemba, versão potiguar do bumba-meu-boi e tradição do folclore do Rio 

Grande do Norte. Ao dramatizar a sua representação, próxima à tradição das 

touradas, o filme busca o predomínio do espetáculo, da imagem. Nessa 

representação estão imbricados três planos de narração: o plano real, o plano 

mitológico e o plano da representação desta mitologia do folguedo popular. 

O diretor ainda declara que o filme realiza-se antes de tudo como 

espetáculo audiovisual, para ser curtido, por todas as idades, pelas suas cores 

e pela música: ―Uma harmonia de movimentos e timbres é o que pretendo, a fim 
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de conseguir uma espécie de melodia cênica, uma relação sensorial e menos 

literária com realidade‖. 

Figura 1 : Cartaz do longa-metragem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://josemariodantas.blogspot.com.br/2014/03/boi-de-prata-sinopse-e-cartaz-de-um.html 
(2016) 

 

Desse modo, o filme narra a vida de um rico herdeiro de um fazendeiro 

da região do Seridó.  A ação se passa, ao contrário de muitas visões anteriores 

do Nordeste, não no tempo dos velhos engenhos de açúcar, mas nos dias 

atuais. A Região, no filme, é aquela onde surgem ricas jazidas de minérios que 

despertam a cobiça das multinacionais e onde a presença de modernos 

executivos, em lugar dos antigos coronéis, aponta para um Brasil 

industrializado. Nesta paisagem entram em choque velhos interesses 

remanescentes do semifeudalismo: do latifundiário e do vaqueiro que vive na 

pequena gleba doada pelo senhor de terras. São eles o jovem Elói Dantas 

(Álvaro Guimarães), herdeiro da grande propriedade e também executivo 

cosmopolita que se associa a uma empresa multinacional para exploração de 

http://josemariodantas.blogspot.com.br/2014/03/boi-de-prata-sinopse-e-cartaz-de-um.html
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uma mina de xelita, minério de interesse para a indústria nuclear; e o velho 

vaqueiro (José Marinho), em cuja terra está, por azar, o veio de minério. 

Desfazendo os limites da narrativa tradicional e da simultaneidade de 

tempo e espaço, irrompe o personagem de um poeta, representado pelo ator do 

Rio Grande do Norte, Lenício Queiroga. No poeta incorpora-se um personagem 

fantástico, Padre Rolim, que o conduz a um delírio marcado pela imagem de um 

castelo, ao mesmo tempo lugar de repouso e de tormento. Mas o padre conduz 

também o poeta ao encontro de outras entidades que abrem seu espírito: a 

índia Jurema, transfiguração da curandeira Maria dos Remédios (Luísa 

Maranhão), e a Onça Pintada. Em torno do Boi Calemba, arquétipo da cultura 

popular do Rio Grande do Norte, agrupam-se outros símbolos e forças de 

representações do homem do sertão na sua identificação com as forças da 

natureza: a cigana Salomé, a índia Jurema, a Onça Pintada e o padre Rolim 

acompanham os personagens num mergulho onírico no universo fantástico da 

cultura sertaneja. 

 Num momento de transe místico, Tião e Maria dos Remédios assumem 

as personalidades do Padre Rolim e da cigana Salomé. Maria, então, diz: 

A cigana Salomé, Tião, pertencia ao bando do cigano Belizário. 
Vieram do Egito. Era uma beleza ver Belizário e seu bando 
entrarem nas feiras daqui. Os arreios dos burros, arreios de 
prata bonitos e trabalhados, uma beleza. A cigana morreu 
assassinada, os demais do bando a  enterraram e jamais 
voltaram. 

 

Enquanto caminha numa trilha, Remédios assegura ao poeta: ―Sua força 

agora virá da índia Jurema como toda a minha força provém desta sepultura. A 

falange dos ciganos é comandada por Salomé‖. Tião, então, acrescenta: ―E o 

Boi Prateado‖. E a mulher: 

 

Esta é a primeira forma em que apareço. Você é Poeta, Tião, viu 
primeiro. Mas um dia todo o povo vai ver também. Um dia eu 
me viro no Boi pra sempre. Desapareço de uma vez e todo o 
povo vai andar atrás de mim dançando e cantando e vai ter 
muita fartura.  
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Figura 2: Cigana Salomé e o poeta Tião. 

 

Fonte: http://www.bcc.org.br/fotos/galeria/025068 (2016) 

 

O rico imaginário da cultura popular nordestina é captado por meio dos 

versos de cordel do poeta Tião que, como verdadeiro artesão das palavras, 

vende seus trabalhos na feira. Lá fica ao lado do vaqueiro Antônio, que oferece 

seu couro em várias tendas. Ninguém compra. É tempo de vacas magras. Os 

romances escritos por Tião refletem, na maioria das vezes, personagens e fatos 

de seus delírios. Como nesta cena de pregão: 

Os Sete Sapos da Cigana Salomé e o Romance do Boi 
misterioso! A catimbozeira que se virou num Boi Prateado! A 
chuva de sapos que assombrou o Sertão! Romances 
misteriosos com emoção e aventuras! A história do Padre Rolim! 
O padre que mamou na onça! 

 

No plano do real, o conflito entre o moderno empresário Elói e o velho 

Antônio termina com a vitória do mais forte, mas no plano do imaginário o 

desfecho violento inverte a fábula: Tião assume a figura mítica do Boi Prateado 

e, auxiliado pela legião de ciganos de Belizário, vinga a morte do vaqueiro. 

Por meio dessa pequena narrativa do filme visualiza-se a presença da 

personagem cigana Salomé, cujo bando ao qual pertencia seria a do então 

http://www.bcc.org.br/fotos/galeria/025068
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cigano Belizário apontado e descrito nas entrelinhas do livro de Francisco de 

Assis. Embora não seja visualizada no livro a figura da cigana Salomé, a 

representação associada ao misticismo das ciganas cujas rezas, curas e 

feitiçarias figura e representa imageticamente às ciganas. Do mesmo modo, a 

figura do cigano como vingativo é simbolizado no desfecho do filme. Na 

literatura escrita assim como no filme sobre o sertão, os ciganos aparecem 

como personagens ora principais de enredos espetaculares, ora como 

personagens secundários que, no entanto, não deixam de transfigurar e 

representar imagens, por muitas vezes, duplas de um mesmo ser.   

Destarte, o apontamento da utilização da literatura serve de base para 

pensarmos sociologicamente um determinado aspecto da realidade social. Tal 

literatura embarcada como um conjunto de textos formalizados em crônicas, 

romances, poesias, peças teatrais são produzidas por uma categoria social 

determinada preocupada com uma estética da arte e da linguagem: o escritor. 

Desse modo, assim como qualquer um de nós, que esses escritores despontam 

uma síntese da época que viveram. Sua criatividade, em princípio ilimitada é, de 

certa forma, balizada por um campo delimitado de possibilidades culturais 

próprios da sua condição, da sua inserção social.  

Da mesma maneira, a realidade social não está diretamente refletida na 

Literatura: existem processos mediadores, que alteram conteúdos originais, 

entre uma e outra. Isto quer dizer que, a Literatura não deve ser apreendida 

nem como um espelho do mundo social e nem como o reino das ideias e 

valores abstratos, mas deve sim, ser apreendida como também, e 

principalmente, parte constitutiva da prática social. 

As diversas expressões literárias, tanto na sua forma como no seu 

conteúdo, são em síntese expressões de visões de mundo compartilhadas 

coletivamente e próprias de determinados grupos sociais informados por 

experiências históricas concretas.  
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CAPÍTULO 2  

 

 

 

PELO CAMINHO DA REDE CALON NO SERIDÓ POTIGUAR 

 

 

Caminhante, não há caminho. Faz-se o 
caminho ao andar. (Antônio Machado)  

 
 

São poucos os trabalhos que abordam a temática cigana sem uma 

preocupação em delimitá-los no tempo e no espaço. Isso faz com que esses 

trabalhos pensem os ciganos de maneira isolada, estreitando a concepção 

identitária em grupos específicos. Alguns outros abordam a temática colocando-

os dentro de uma mesma imagem universal e identificável conhecida pelo nome 

de cigano. Por conseguinte, como a pesquisadora Florência Ferrari sustenta 

não se podem reduzir os estudos direcionados à temática da cultura cigana a 

essas duas perspectivas isoladamente. Isto quer dizer que se deve ter o 

cuidado em não tornar o estudo sobre ciganos como algo particular, sem 

características passíveis de analogias com outrem, assim como não se pode 

querer encontrar um aspecto universal, sem rever os particulares do estudo. O 

interessante, nessa abordagem, é tornar possível o diálogo entre o particular e o 

universal. 

Por conseguinte, toda essa discussão perpassa pela própria ideia de 

grupo social. Há um grupo específico de ciganos? Como estudar e descrever 

um campo abandonando a noção reducionista de grupo social e ainda estudar 

sem universalizar as características do estudo? Essas foram questões cruciais 

que me fiz ao ler a bibliografia cigana assim como quando estava em campo e 

encontrei uma pluralidade de fluxos, de movências que se entrecruzavam e se 

interconectavam. 
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É assim, no decorrer deste capítulo que busco descrever como a rede 

social cigana no Seridó do RN é construída numa perspectiva de 

entrelaçamentos entre sujeitos, famílias, fluxos e limites.  

 

2.1  O Nó Inicial  

Quando decidia ficar em Cruzeta testemunhava uma movimentação 

constate na qual ora os ciganos iam para outras cidades, ora chegavam ciganos 

vindos de outras. Os que chegavam a Cruzeta ficavam de um a dois dias, 

outros ficavam uma semana, outros um mês em alguma casa de cigano até 

encontrar um lugar para alugar. Ou ainda vinham em família inteira e passavam 

uma semana e logo iam embora novamente. Por outro lado, quando seguia 

algum cigano, uma rede de parentes e conhecidos surgia e revelava a complexa 

teia de relações que existia ali. E sempre me perguntava como vou conseguir 

visualizar e descrever tal movimento? Essa rede que perpassa pelo movimento 

constante e por vez inconstante de pessoas, espaços e tempos? Sabia da 

necessidade de começar de algum lugar. Mas por qual ponto iniciar? 

Quando se pensa numa rede podemos utilizar a metáfora da teia de 

aranha, porém, suponha-se que exista um ponto central ou inicial pelo qual a 

aranha em sua grandiosidade artística tenha iniciado seu trabalho. Ou ainda, 

comparar a noção de rede à construção de um bordado manual, como o ponto 

cruz, pelo qual as mãos ágeis de um artesão borda algum desenho utilizando de 

linhas para tal. Dessa forma, ao deduzir que exista um ponto inicial, que não 

seja necessariamente no centro, observa-se as relações existentes a partir 

desse ponto. A análise de redes sociais perpassa essencialmente a partir da 

abordagem sistêmica, ou seja, ver o mundo como um sistema interligado, à 

maneira descrita por Fritjof Capra. Para ele, a rede é um dos padrões de 

organização mais básicos de todos os sistemas vivos. Em todos os níveis de 

vida, os componentes e os processos dos sistemas vivos se interligam em 

forma de rede (CAPRA, 2002). Particularmente, as redes sociais, para o autor, 

são antes de tudo ―redes de comunicação que envolvem a linguagem simbólica, 

os limites culturais, as relações de poder e assim por diante‖ (CAPRA, 2002). 
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Por conseguinte, o conceito de rede social é comumente articulado na 

atualidade às tecnologias da informação ou as chamadas ―mídias sociais‖. 

Todavia, este último é um tipo particular de rede social que se estabelece 

através de canais virtuais de compartilhamento de informação, tais como 

Facebook, Twitter e Likedin. Porém, o conceito que iremos abordar neste 

trabalho é algo que surge nas ciências sociais por volta da década de 40. Ele 

começa a ganhar destaque a partir da obra de Lévi-Strauss sobre as Estruturas 

Elementares do Parentesco. Posteriormente, o termo aparece nas abordagens 

de Radcliffe-Brown caracterizando a rede de relações como uma estrutura 

social e nesse viés ela seria controlável. Segundo Aciole (2007):  

Falar em redes significa trabalhar com concepções variadas nas 
quais parecem misturar-se idéias baseadas no senso comum, 
na experiência cotidiana do mundo globalizado ou ainda em 
determinado referencial teórico-conceitual. Existe, portanto uma 
diversidade de definições, que, no entanto parecem conter um 
núcleo semelhante relacionado à imagem de fios, malhas, teias 
que formam um tecido comum (ACIOLE, 2007, p. 09). 

 

Nesse patamar, Barnes (1987) avança na concepção de rede como uma 

metáfora. Ele estava preocupado em conceber o conceito de rede como um 

método analítico para os estudos sociais. Desse modo, a noção empregada 

ganha significado ao ser associada às Ciências Sociais. Quando é abordada de 

maneira analógica entre a própria empiria da natureza (teia de aranha, por 

exemplo) ao contorno e formas analíticas das relações sociais, a noção de rede 

se revela de extrema importância na compreensão de processos complexos que 

envolvem uma gama de sujeitos e situações.   

A noção de rede social está sendo desenvolvida na Antropologia 
Social tendo em vista a análise e descrição daqueles processos 
sociais que envolvem conexões que transpassam os limites de 
grupos e categorias. As conexões interpessoais que surgem a 
partir da afiliação a um grupo fazem parte da rede social total 
tanto quanto aquelas que vinculam pessoas de grupos 
diferentes. Por isso, uma análise da ação em termos de uma 
rede deve revelar, entre outras coisas, os limites e a estrutura 
interna dos grupos (BARNES, 1987, p. 163). 

 

Assim, o que importa retirar das diversas noções sobre rede social é a 

imagem associada aos pontos que se entrelaçam e constroem algo comum. O 
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processo de tecelagem, por exemplo, se dá pelo ato de tear através do 

entrelaçamento de fios de trama (transversais) com fios de teia (longitudinais), 

formando tecidos. Ou ainda, um bordado qualquer feito pelas mãos de um 

artesão para o qual se utiliza de fios e linhas que entram e saem pelas tramas 

dos tecidos e que ao se cruzarem, se conectam formando um todo, um desenho 

delineado pelo artesão. Assim, a busca, como na manualidade do bordado, é 

dar forma à imagem que se desenha a partir dos entrelaçamentos das linhas. É 

nesse caminho que o estudo da rede social pretende compreender as unidades 

e a totalidade por meio das tramas da vida. 

 Pensar em rede social não exclui de um todo o conceito de grupo social, 

mas antes utilizá-lo amplificando-o nos moldes da compreensão de que os 

indivíduos, que fazem parte dele, mantêm relações, contatos, interações e 

conexões com outra pessoa ou outras pessoas que ultrapassam o próprio 

conceito de grupo. Assim, ao abstrair da realidade social, a noção de rede 

deverá conter a maior parte de informação sobre a totalidade da vida social da 

comunidade a qual corresponde. Porém, de maneira analítica, a rede total, que 

diz respeito ao conjunto de informação total da vida social, é formada pelas 

redes parciais. Essas redes parciais correspondem aos ―campos‖ que formam a 

rede total. Diz Barnes (1987, p. 184-185), entre esses ―campos‖ analíticos, ―as 

relações que derivam da teia continuamente ramificada do parentesco 

cognático, da afinidade e da amizade‖, se revela como um valor analítico 

plausível.   

 Se há uma pluralidade de sujeitos que mantem algum tipo de 

relacionamento entre si, muitos deles ―impingem em outros‖. Essa é a forma 

pela qual se inicia o estudo das redes sociais. E tal estudo busca nas relações 

sociais que estão ―efetivamente existindo‖,  o arcabouço central do estudo sobre 

rede. Barnes (1987, p. 165) descreve que ―estas relações sociais são parte de 

um modelo que explica o que efetivamente acontece, e não o que as pessoas 

pensam que acontece ou que pode acontecer‖.    

 

Esses estudos têm como ponto de partida analisar a realidade 
social a partir das relações sociais, e não a partir dos atributos 
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dos indivíduos. Nesse sentido, as unidades numa rede podem 
não ser necessariamente indivíduos, mas também grupos. (...) 
Em redes que tem um grande número de membros, utiliza-se 
como estratégia começar a análise por um indivíduo e seus 
contatos mais diretos. O tamanho da rede é, portanto importante 
para definirmos a análise, como também a multiplicidade de 
links, ou seja, de relações existentes, e a qualidade das 
relações - descontínuas, a importância dos papéis que os 
indivíduos definem para si mesmos nas relações, sua 
intensidade, durabilidade, frequência (ACIOLE, 2007, p.5). 

 

As redes parciais compõem, nesse sentido, uma extração que é aplicável 

à rede total. Com exemplo, a rede de casamento, as redes políticas, as redes 

religiosas e as redes de parentesco. Diz Barnes (1987, p. 176), ―em geral, 

temos que limitar nossa investigação a uma porção delimitada da rede, pois não 

podemos estudar globalmente uma rede total ou parcial‖ e que é possível 

estudar as redes parciais a partir de um sujeito, o qual é chamado de Alfa. 

Assim, o exame da rede parte do ponto de vista de Alfa sobre ela, pois a rede é 

vista diferentemente por cada um dos seus membros. Dessa forma, a escolha 

de Alfa garante uma possibilidade dentre tantas outras de explicação sobre a 

própria rede.  Assim sendo, a construção da rede social Calon dos ciganos do 

Seridó do RN, parte da perspectiva de um sujeito social que possui um conjunto 

de relações diádicas nesta rede da qual faz parte. As relações diádicas são 

relações diretas que envolvem de alguma maneira dois indivíduos, ou seja, elas 

implicam em ligações pessoais. Por conseguinte, ao delimitar o estudo temos a 

noção de que há um limite ou uma descontinuidade. ―Um limite implica um 

contraste e uma descontinuidade; uma pessoa está de um lado ou do outro lado 

desse limite‖ (BARNES, 1987, p. 178). 

No entanto, como Aciole (2007) aponta, o Alfa não é necessariamente 

um único indivíduo, pode ser representado por um grupo. Nessa perspectiva, o 

Alfa que serviu como nó inicial para a pesquisa sobre ciganos no Seridó do RN 

é a família Soares que tem como matriarca a cigana Nazaré. Esta família possui 

uma rede familiar e de amizade que ultrapassa a noção territorial da cidade na 

qual se localiza. Como Barnes aponta, pode-se escolher qualquer um para ser 

Alfa e meu critério de escolha foi a hipótese de que ela e sua família nuclear 

traria para a pesquisa recursos possíveis de análise e compreensão do universo 
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regional da conectividade cigana. Por meio do seu ponto de vista sobre a rede, 

tracei as relações estabelecidas com os demais ciganos de Cruzeta, assim 

como dos ciganos parentes que residem em Currais Novos, São Vicente e 

Florânia.   

  

2.2 – Família e Rede Social: tecendo a trama 

 Ao realizar o levantamento histórico com os próprios ciganos residentes 

na cidade, acerca dos primeiros ciganos que chegaram à Cruzeta durante meu 

mestrado em 2011, foi averiguado que o primeiro grupo chegou à cidade em 

1991. Era uma família extensa liderada por Francisco de Assis Vicente. O líder 

do grupo era o pai de José Francisco Vicente, conhecido por Gilberto Cigano9, 

que é atualmente considerado o líder ou representante do líder do grupo na 

cidade. Seu pai comandava um grupo com cerca de 70 ciganos. Acampou nas 

proximidades do açude público da cidade. Mas logo foi expulso por mandado do 

prefeito da época Geraldo Alves. No entanto, Gilberto Cigano diz que:  

Como artistas, eles compraram umas casas aqui e formalizaram 
a comunidade cigana, que foi se desenvolvendo. Eles passaram 
aqui de 91 até 2004 quando meu pai faleceu. Quando meu pai 
faleceu ... só que os ciganos ainda ficaram morando aqui, só 
foram embora depois de 2005 (Gilberto, 42 anos). 

 

O cigano José Soares, conhecido por Marcelo comenta que: 

 

O primeiro grupo que chegou aqui em Cruzeta e se fixou foi um 
grupo liderado pelo pai de Gilberto em 91. Mas antes mesmo 
deles se fixarem aqui, outros grupos andavam por essas 
redondezas. Como você sabe cigano vive andando e onde tiver 
apoio a gente fica (Marcelo, 65 anos). 

 

A citação feita pelo cigano Marcelo, no remete a ideia já demonstrada em 

outros trabalhos sobre ciganos, em especial Goldfarb (2008), no que se refere 

ao ―apoio‖ político encontrado pelos ciganos ao chegarem às cidades. Esse 

                                                           
9 Os ciganos além do nome utilizam apelidos. Eles são conhecidos e gostam de serem 

chamados por esses nomes. Afirmam que o apelido é o nome ―verdadeiro‖ para os ciganos e o 
nome existente na certidão de nascimento é apenas uma burocracia para o mundo gadjó. 



99 

 

apoio mostra o aspecto de ―aceitação‖ da população local, mesmo que por meio 

de uma autoridade local, ao passo que isso contribuiu para o processo de 

―parada‖ em determinadas cidades nas quais esse ―apoio‖ era encontrado.  

Na época do mestrado, os ciganos de Cruzeta se organizavam em torno 

de 9 famílias10 divididas em 8 unidades de residência. Atualmente, eles estão 

organizados em 8 famílias cada uma em sua residência. Naquela época 

moravam mais de 6 pessoas em uma única residência totalizando 2 casas com 

esse número de moradores. Uma família se mudou para outra cidade. E duas 

delas hoje possuem suas casas. Sendo que estas famílias não obedecem 

necessariamente à formação clássica denominada por pai, mãe e filhos. Ou 

seja, em duas unidades não encontramos a presença da figura paterna. E numa 

única a figura da mãe. Nesta última, a mãe não era cigana de sangue como eles 

classificam e ao se separar do marido, este sendo cigano, a sua filha decidiu 

ficar morando com o pai.   

Desse modo, contabilizamos 24 ciganos sendo 9 homens, 8 mulheres e 7 

crianças. Vale salientar que sempre chega algum cigano o que torna imprecisa 

essa contabilidade que aqui estou descrevendo. Os ciganos que residem em 

Cruzeta não possuem um líder na cidade. Tem como chefe o senhor Luiz 

Gonzaga (84 anos) que atualmente reside na cidade de Currais Novos, por ser 

o mais velho do grupo que chegou a Cruzeta. Porém, ele possui uma casa 

também em Cruzeta para quando vem passar uma temporada pela cidade. 

Contudo o que se visualiza é a não existência de espaço físico ou geográfico 

delimitando o grupo cigano. O chefe reside em Currais Novos, mas não deixa 

de ser chefe dos que residem em Cruzeta. Há a peculiaridade de uma rede 

familiar extensa. O Gilberto Cigano é o ―parente intermediário‖ entre os ciganos 

da cidade, os de Currais Novos e a sociedade não-cigana. Eles ainda residem 

nas duas ruas chamadas Rua Rafael Araújo e Ângelo Tomé, ambas localizadas 
                                                           
10

Família aqui é entendida sobre o ponto de vista dos próprios atores, ou seja, família nuclear é 

organizada em torno do pai, mãe e filhos, mas também em alguns casos a figura do pai não 

existe se limitando a família conjugal mãe e filhos. Mas além da família nuclear possuem 

características de família extensa que compreende os parentes com os quais sempre são 

mantidas relações de convivência no mesmo grupo, comunhão de interesses e de negócios, 

possuem frequentes contatos, mesmo se as famílias vivem em lugares diferentes como no caso 

em relação aos ciganos que vivem em Currais Novos e Florânia. 
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na periferia da cidade de Cruzeta. As ruas continuam sem pavimentação e se 

localizam próximas ao açude público e a currais de gado. Eles continuam 

morando em casas precárias nas quais não há água encanada e nem esgoto. 

A residência da família Soares da cigana Maria Nazaré Soares (65 anos) 

é composta por cinco pessoas sendo quatro filhos e um neto: Francisca Marta 

Soares conhecida por Ana Paula (40 anos), seu filho Mateus Manoel Soares de 

Lima (16 anos); Francisca Vitória (Rejane, 42 anos), Francisco de Assis Soares 

(33 anos) e Francisco Riso Soares (Horácio, 45 anos). Na época que chegaram 

à Cruzeta, em 1999, não havia ainda a casa, fizeram então um cômodo e 

posteriormente alguns amigos da cigana Nazaré ajudaram-na na construção 

dos demais cômodos. Eles moraram em várias cidades do RN assim como da 

PB. Até de chegar a Cruzeta, eles moravam na cidade de Caicó. Nessa cidade, 

o esposo de Nazaré, seu Anchieta, era muito conhecido e todos viviam em 

―harmonia‖ com a comunidade local11.  

Na residência de José Francisco Vicente conhecido por Gilberto Cigano 

(42 anos) moram sua filha Daiane, um primo de Gilberto, Lindiano e sua 

esposa. Na residência de número 03 moram Terezinha, irmã de Gilberto, suas 

duas filhas e José Leonardo Soares, filho de D. Nazaré. Na residência de 

número 04 mora a família do irmão de Márcia (27 anos). Na de número 05, 

mora a cigana Abigail (52 anos). E na de número 06 moram o irmão de Gilberto 

e sua esposa e filho. Esta residência estava fechada na época da pesquisa de 

mestrado, pois eles moravam em Currais novos. Na residência VII residem 

Márcia (24 anos) com seu marido Francisco e dois filhos chamados de George 

Soares (11 anos) e Jordan Soares (9 anos).  

 

 

 

 

 

                                                           
11 Sobre esse assunto, desenvolverei próximo capítulo.  
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Figura 3: Árvore genealógica das Famílias em Cruzeta 

 

Fonte: Virgínia Araújo (2015) 
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a família do cigano Estevão Soares, irmão da cigana Maria Nazaré Soares de 

Cruzeta. Quando iniciei minha pesquisa, seu Estevão tinha 69 anos e morava 

com sua esposa Ana Lúcia (65 anos), seus dois filhos José (35 anos) e 

Francisco (25 anos) e seu neto André (12 anos). Na cidade ainda moravam 

mais 3 filhos de seu Estevão, no entanto, residiam em outras casas: Geraldo 

(38 anos), Maria (40 anos) e Marta (28 anos). No inicio deste ano de 2016, mas 

precisamente no mês de Janeiro, ele veio a óbito.  

Em outra residência mora a família de Borica (Francisca, 27 anos). 

Moram com ela: o pai Antônio (62 anos), o esposo José Geraldo não cigano (32 

anos), a filha Edja (16 anos), o neto Renato (2 anos) e o genro Marcelo não 

cigano (18 anos). Eles moram próximo à residência do senhor Estevão, ficando 

duas ruas à frente da casa dele. A rua não é asfaltada e sua residência com 

toda simplicidade é bem organizada. Tem 5 cômodos divididos em sala, quarto, 

banheiro, cozinha e área de serviço. Diferente da casa de seu Estevão, eles tem 

móveis, eletrodomésticos, eletrônicos como TV e rádio. José Geraldo trabalha 

como pedreiro e vivem da renda dele.   

Por conseguinte, como maneira de organizar o pensamento sobre a 

disposição das residências e suas formas de padronização, podemos dizer que 

eles moram em bairros afastados do centro da cidade, nos quais por sua 

localização são poucos estruturados em relação à infraestrutura de calçamento. 

Não há um padrão relativos a forma como organizam à casa, relevando que 

enquanto em uma casa não há móveis e nem eletrodomésticos, apenas 

algumas panelas e redes, em outras visualizamos a existência desses aparatos 

de decoração e utilizáveis do cotidiano. Em relação à preparação da comida, 

uns utilizam o fogão à lenha improvisado no chão do quintal com tijolos e uma 

placa de ferro, enquanto na casa de Borica a alimentação é feita no fogão a 

gás. Economicamente, os ciganos de Florânia vivem de aposentadoria, bolsa 

família, de trocas realizadas pelos ciganos homens e de trabalhos como 

pedreiros e serventes. 

Flávio José de Oliveira Silva (2012) aponta que os primeiros ciganos a 

chegar à Florânia data o ano de 1980. Eram ciganos Calons descendentes das 

famílias Canaúba, Targino e Soares. Pelos documentos registrados de licença 
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para construção de imóveis na Prefeitura de Florânia, Silva descreve que no 

ano de 1981 foram concedidas 5 cartas de aforamento para os ciganos 

Francisco Soares, Francisco das Chagas Targino, Francisco Carnaúba, Luiz 

Gonzaga Soares e Francisco Soares da Costa. Eles se declararam ciganos, 

analfabetos e moradores da Praça Calon. A Praça Calon, em alusão ao nome 

de seu etnia, era essa área concedida para a construção de suas residências e 

com o tempo e a chegada de novos familiares foi crescendo e passou a ser 

denominada Bairro Rainha do Prado.  

Percebe-se, por exemplo, que o cigano Luiz Gonzaga Soares, que está 

descrito acima como recebedor de um terreno para construir sua casa em 

Florânia, atualmente reside na cidade de Currais Novos. Ele também, como 

apontei na descrição sobre os ciganos em Cruzeta, é considerado o líder do 

grupo da Região.   

Na cidade de São Vicente residem duas sobrinhas de Nazaré: Gabriela 

(45 anos) e Maria (48 anos), são filhas da cigana Irene que reside em Currais 

Novos.. Ambas são casadas com também ciganos e cada uma reside em sua 

própria casa. Mas são residências localizadas próximas uma da outra. No 

entanto, seus maridos, também ciganos trabalham com comércio ambulante 

(vendem redes). Como estão sempre em movimento, pois compram as redes na 

cidade de São Bento – PB e revendem em outras cidades, sempre estão 

viajando e elas os acompanham. Desse modo, suas residências na cidade de 

São Vicente ficam grande parte do ano, fechadas, pois eles ―vivem viajando‖.  

Economicamente, as famílias que residem em São Vicente têm mais 

condições materiais que as que residem em Cruzeta e Florânia. No dia do 

aniversário de Matheus, neto de Nazaré, elas e seus respectivos maridos 

estavam presentes. Nazaré me disse que Grabriela havia lhe dado dinheiro para 

o médico. E ainda contou que eles vivem muito bem. Esse viver muito bem diz 

respeito ao caráter econômico, pois viver bem é vivem com fartura sem 

preocupações e capaz de ajudar seus familiares quando estes estão 

precisando. 

Em Currais Novos também residem ciganos que fazem parte da família 

Soares.  Nesta cidade moram duas irmãs da cigana Nazaré: a cigana Irene (D. 
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Bina, avó de Vitória) e a cigana Edite (Expedita). Irene é a irmã mais velha de 

Nazaré e morava com seu esposo Seu João no bairro conhecido por 

Matadouro, oficialmente Bairro Sílvio Bezerra de Melo. Seu João era fabricante 

de colher de pau e faleceu em Agosto de 2016. Na mesma rua também moram 

a cigana Safira (61 anos) e seus filhos Vitoriano (professor pedagogo do ensino 

municipal) e Romeu (eles moravam em Cruzeta, na época do mestrado). A 

cigana Edite mora com seu filho Zé Roberto e a esposa dele Judite. Assim, 

como a rua dos ciganos em Cruzeta, a rua dos ciganos em Currais Novos não é 

asfaltada. As casas possuem poucos cômodos e em sua grande parte não tem 

eletrodomésticos. Eles vivem das trocas de motos e carros, assim como as 

mulheres pedem em cidades vizinhas como Acari e Cruzeta. A senhora Irene 

também reza e faz leitura de mão.  

 Para Sarti (1992) as noções de família e parentesco, por sua vez, são 

elementos diferenciados nos estudos antropológicos. Apesar de afirmar que 

ambas abordam aspectos básicos da vida: o nascimento, acasalamento e 

morte, elas possuem significados diferentes. A família é o aspecto concreto e 

parentesco é o aspecto abstrato. Em outras palavras, diz que ―o estudo da 

família é o estudo daquele grupo social concreto e do parentesco é o estudo 

dessa estrutura formal, abstratamente constituída, que permeia esse grupo 

social concreto, mas que vai além dele‖ (SARTI, 1992, p. 70). Dessa forma, a 

noção de família ganha destaque no que tange ao aspecto empírico da 

etnografia e que forma o alvéolo primordial sobre o abstrato mundo do 

parentesco.   

 Por sua vez, ao pensarmos em família não estamos lidando com algo 

universal, mas sim numa perspectiva de plural. Ao enfocar a noção de família, 

tem-se um mundo de relações e não apenas de indivíduos isolados. E nesse 

viés, pensar em família é pensar como ela construída singularmente e 

pluralmente. Cada uma se constrói ao longo da história e cotidianamente. As 

relações estabelecidas no seio da família assim como exteriores a ela garantem 

uma concepção baseada na empiria e na singularidade que   diariamente é 

construída. 
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Partimos, então, da idéia de que a família se delimita, 
simbolicamente, a partir de um discurso sobre si própria, que 
opera como um discurso oficial. Embora culturalmente instituído, 
ele comporta uma singularidade. Cada família constrói sua 
própria história, ou seu próprio mito, entendido como uma 
formulação discursiva em que se expressam o significado e a 
explicação da realidade vivida, com base nos elementos objetiva 
e subjetivamente acessíveis aos indivíduos na cultura em que 
vivem. Os mitos familiares expressos nas histórias contadas, 
cumprem a função de imprimir a marca da família, herança a ser 
perpetuada. Pensar a família como uma realidade que se 
constitui pelo discurso sobre si própria, internalizado pelos 
sujeitos, é uma forma de buscar uma  definição que não se 
antecipe à realidade da família, mas que nos permita pensar 
como a família constrói, ela mesma, sua noção de si, supondo 
evidentemente que isso se faz em cultura, dentro, portanto, dos 
parâmetros coletivos do tempo e do espaço em que vivemos, 
que ordenam as relações de parentesco (entre irmãos, entre 
pais e filhos e entre marido e mulher). Sabemos que não há 
realidade humana exterior à cultura, uma vez que os seres 
humanos se constituem em cultura, portanto, simbolicamente 
(SARTI, 2004, p. 13-14). 

  

 Ao abordar por sua vez a noção de parentesco, como molde abstrato do 

mundo do pesquisador tem-se a ideia de que também não é um dado universal, 

embora se apresente como sendo. Ele perpasse pela discussão antropológica 

clássica entre o que é natural e o que é cultural. A abstração dada pelo 

pesquisador é cabível de interpretações diversas e que por sua vez a própria 

concepção de parentesco, à revelia da concepção clássica, ressurge com uma 

nova roupagem, com um novo modo de vê-lo e pensá-lo perante as novas 

configurações sociais apresentadas.  

 

É como se, depois da obra seminal de Schneider (1984), ―o 
parentesco‖ – essa mola mestre da disciplina – tivesse expirado 
de vez. Somente no final dos anos 90 – e com problemática 
radicalmente transformada em função de críticas advindas da 
pesquisa feminista, pós-colonialista, gay e lésbica, etc. – 
testemunhamos o retorno de estudos com enfoque 
remanescente do antigo campo de ―família e parentesco‖ 
(FONSECA, 2007, p. 9-10). 

 

 Elizabeth Both (1976) trabalha a temática da família relacionada ao 

conceito de rede social em seu livro cujo nome fiz menção neste tópico, ―Família 
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e Rede Social‖. Ao iniciar seu livro, ela aponta a dificuldade em encontrar 

estudos sobre família uma vez que isso requer ir aos lares, às residências e 

muitas vezes as pessoas não estão abertas para tais ―visitas‖ intrusas.  Surge 

então, a necessidade de buscar mecanismos para se chegar a essas famílias. A 

metodologia utilizada nesta perspectiva perpassa por pesquisas exploratórias 

que abordaram intensamente um pequeno número de famílias. Por conseguinte, 

foi-se delimitando e caracterizando quais famílias estariam no quadro da 

pesquisa, eram elas: famílias com filhos abaixo de 10 anos de idade; eram 

famílias inglesas e, em sua maioria, tinham origem protestante; e viviam em 

vários distritos de Londres.  

Diferentemente de Both meu estudo pensa a relação existente entre os 

parentes que vivem em cidades circunvizinhas e não apenas em famílias que 

não possuem nenhuma relação. A ideia de pensar os ciganos de maneira 

horizontal sem delimitações superficiais individualizadas ou ainda como 

universais estruturais do que seria ser cigano, pretende apaziguar e 

compreender como se organizam.  

 

O que a ARS procura fazer é estabelecer um meio objetivo de 
identificar conexões (laços ou relações) e pontos (nós ou atores) 
dentro de um sistema determinado (uma rede pessoal ou total, 
por exemplo) e, desse modo, representar padrões estruturais de 
relações que podem ser mais ou menos constantes, ou 
totalmente imprevisíveis e não-lineares (relações emergentes) 
(FAZITO, 2002:04).  

 

Retomando a discussão sobre rede social em Barnes, utilizarei como 

fonte analítica no estudo sobre ciganos na Região do Seridó do RN a rede 

parcial sobre a ótica da ―conectividade‖. Optei empregar o termo conectividade 

em oposição ao de parentesco, pois vejo o termo conectividade plausível no 

que tange ao estudo abordado. Este termo é proposto na coletânea 

apresentada pela autora Carsten (2000). Ela organizou exemplos etnográficos 

de situações contemporâneas na China, no Alasca, em Madagascar e na 

Inglaterra (entre outros) para entender quais símbolos – além do sangue, do 

sêmen e do leite materno – remetem à ―substância compartilhada‖ (shared 
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substance) e que criam o tipo de relação profunda e duradoura, normalmente 

associada à esfera de parentes.  

 

Particular versions of history sometimes demand different terms. 
The authors in this volume use the term ‗relatedness‘ in 
opposition to, or alongside, ‗kinship‘ in order to signal an 
openness to indigenous idioms of being related rather than a 
reliance on pre-given definitions or previous versions. In this 
introduction I have also used ‗relatedness‘ in a more specific 
way in order to suspend a particular set of assumptions about 
what is entailed by the terms social an biological. I use 
‗relatedness‘ to convey, however unsatisfactorily, a move away 
from a pre-given analytic apposition between the biological an 
the social on which much anthropological study of kinship has 
rested. As a term, it is of course open to criticisms – many of 
which apply equally to ‗kinship‘. The obvious problem with 
relatedness is that either it is used in a restricted sense to 
convey relations in some way founded on genealogical 
connection, in witch case it is open to similar problems as 
kinship, or it is used in a more general sense to encompass 
other kinds of social relations, in wich case it becomes so broad 
that it is in danger of ‗becoming analytically vacuous‘ (Holy 
1996:168). Readers will perceive that ‗relatedness‘ offers no 
neat solutions for the comparative endeavor – merely that its use 
has enabled me to suspend one set of assumptions, and to 
bracket off a particular nexus of problems, in order to frame the 
questions differently. ‗Relatedness‘ makes possible comparisons 
between Iñupiat and English or Nuer ways of being related 
without relying on an arbitrary distinction between biology and 
culture, and without presupposing what constitutes kinship 
(CARSTEN, 2000, p. 05). 

 

 Ora a situação etnográfica pedirá a utilização do termo parentesco, ora 

pedirá o termo conectividade. É o que aponta Carsten ao trazer trabalhos 

etnográficos para a cena antropológica. Em alguns casos o termo parentesco 

garante a compreensão da comunidade estudada, em outros, há necessidade 

de ampliar o termo para além do aspecto ―biologizante‖ ou ―natural‖, 

introduzindo outros caminhos simbólicos de estudos sobre o parentesco.  

 Assim sendo, busquei a partir da família nuclear de Nazaré, residente em 

Cruzeta, chegar aos demais parentes e pessoas que mantinham relações para 

tentar desenhar um mapa conceitual ou imaginário do real. Como Barnes diz: 
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Quer a rede possa ou não ser associada de maneira útil à 
"estrutura social", não podemos encontrá-la nem aqui nem ali. 
Independentemente de qualquer coisa, a rede é uma abstração 
de primeiro grau da realidade, e contém a maior parte possível 
da informação sobre a totalidade da vida social da comunidade 
à qual corresponde (BARNES, 1987. p.159).  

  

A família de D. Nazaré se estende pelas cidades vizinhas a Cruzeta: 

Currais novos, São Vicente e Florânia. Iniciei, então, meu percurso pela cidade 

de Florânia.  

 

Figura 4: Árvore genealógica da Conectividade parental pelas 

cidades do Seridó 
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Fonte: Virgínia Araújo (2015) 

 

Certa vez, D. Nazaré me avisou que seu irmão residente em São Vicente 

estava muito doente e iria visitá-lo. Nesta época ele tinha saído do Hospital de 

Currais Novos e não teria voltado à cidade que morava, São Vicente, teria se 

mudado para Florânia onde havia um filho e uma filha morando lá. Quando 

Nazaré decidiu o dia que iria visita-lo me ofereci para ir também. Era um sábado 

de manhã quando saímos de Cruzeta em direção à Florânia. Fretamos um taxi 

e seguimos rumo à Florânia. No carro iam D. Nazaré, sua filha Ana Paula 

(Beleza), a ciganinha filha da cigana Dilene e o pequeno David (Pinto) e eu.    
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O taxista seguiu pela estrada que vai por dentro da cidade, ou seja, a 

estrada de barro que torna o caminho menor, porém mais cansativo, pois é uma 

estrada cheia de buracos e pedras que dá acesso à Florânia. Nessa época, a 

estrada estava ruim, com muitos buracos provocados por chuvas que haviam 

caído nos últimos dias. Estava tudo tão verdinho! A preocupação que a seca 

provocada nos dias que antecederam as chuvas se transformou numa alegria 

imensa com as chuvas caídas. Os rios e os barreiros estavam cheios! Era uma 

paisagem linda! Em meio a essa paisagem surge uma lembrança da cigana 

Nazaré. Quando passávamos por um barreiro, ela disse: ―Vivi tempos bons por 

aqui!‖ Eu imediatamente perguntei-lhe sobre esta felicidade e ela disse: ―Eu e 

Safira. A gente ia na sexta para São Vicente, dormia lá e voltava no sábado 

para Cruzeta‖. Notei os olhos dela se encherem de lágrimas. E durante toda a 

viagem ela ficava olhando a paisagem por onde passávamos com ar de 

felicidade e lembrança.  

Depois de uma hora e meia de viagem chegamos à Florânia. Não 

sabíamos onde morava seu irmão, mas Ana Paula disse que achava que era no 

bairro conhecido por ―Baixa das Cachorras‖. Assim, seguimos em direção a 

serra do Monte de Nossa Senhora das Graças e paramos para perguntar. 

Pouco a frente encontramos seu sobrinho sentando numa esquina e 

perguntamos como fazíamos para chegar à casa de seu Estevam (irmão de D. 

Nazaré). O neto de seu Estevam também estava lá e foi conosco para nos 

informar o caminho. Se tivéssemos ido sozinhas não iriamos achar nunca. Era 

um entre e sai de ruas estreitas, sem calçamento. Quando chegamos à rua da 

casa, D. Nazaré e Beleza disseram: ―Minha nossa! Olha onde foi que ele veio 

morar! 

A surpresa expressa pela cigana Ana Paula em relação ao lugar onde 

seu tio morava, revela a peculiaridade que caracteriza o espaço ou o lugar de 

moradia para os ciganos. Tanto os ciganos de Cruzeta quanto os de Currais 

Novos como os de Florânia residem em bairros periféricos nessas cidades. 

Bairros que não são asfaltados, que se revelam pela longitude do centro da 

cidade, às estruturas das casas precárias, a pouca infraestrutura em relação ao 

acesso ao saneamento básico, propõe pensarmos sobre o espaço de moradia 
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para essas pessoas. Apesar de haver um movimento constante entre as 

cidades, os ciganos possuem uma parada, um lugar para dormir, um lugar para 

descansar, um lugar para receber seus parentes e amigos.  

No passado, os grupos ciganos andavam pelas cidades e sítios e 

arranchavam em lugares cujos espaços permitiam estenderem suas tendas, 

arrumarem seus lençóis e guardarem seus animais e as coisas para o comércio. 

O tempo foi passando e a sociedade modificando-se e os ciganos também. Eles 

eram expulsos desses espaços, uma vez que era propriedade de alguém, seja 

particular ou do Estado. Isso acontecia não há muito tempo atrás. A intolerância 

atrelada ou preconceito estatizado pelo direito à propriedade justificava a 

expulsão dessas pessoas vistas como marginais, sem território, sem 

propriedade, os fora da lei da ordem local. Foi nesse movimento forçado que 

surge uma alternativa para o que estava acontecendo: a sedentarização. É 

claro, que foi uma sendentarização forçada vinculada à compra ou doação de 

um terreno/residência. Goldfarb (2010) aponta que o processo de 

sedentarização dos ciganos Calon da cidade de Sousa – PB foi estabelecido 

por meio de alianças entre os líderes e políticos locais. O que não se diferencia, 

em parte, da história dos primeiros ciganos que se fixaram em Cruzeta (SOUZA, 

2011).  

 Mas onde se fixar? Em todas essas cidades nas quais visitei, existe um 

bairro ou rua conhecida e nomeada por Rua dos Ciganos, mesmo que 

oficialmente tenha outro nome. Essas ruas ganharam tal nomeação pelo 

simples fato de abrigarem famílias ciganas, seja num passado ou presente. 

Como é o caso da cidade de Caicó e Cruzeta.  

Eles viviam de bando... Aí o dono da turma era o Zé Galego, era 
o mais velho (…) Aí tem uma rua aqui que era só mato, aí é 
conhecida como a Rua dos Ciganos, pois eles foram os 
primeiros habitantes. Aí eles vieram e procuraram... aí Vicente 
tinha uma casinha por ali, Vicente era carroceiro, e perguntaram 
a ele e ele disse que tinha uns terrenos baratinhos por ali para 
vender. Eles compraram os terrenos a Nilo e fizeram a vila de 
casa. Aí eles se reúnem e compram um lote só e construíram 
suas casas de um lado e do outro (Neomísia, 46 anos, antiga 
moradora da Rua dos Ciganos, em Caicó). 
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O território material apropriado pelos ciganos ganha seu aspecto 

simbólico que perpassa as gerações. Sendo assim, corroboro com Souza 

(1995) ao tratar a questão da territorialidade de uma maneira simbólica. Para 

ele o território é um espaço definido e delimitado pelas relações de poder. Diz 

ele que ―(...) o território será um campo de forças, uma teia ou rede de relações 

sociais que, a par de sua complexidade interna, define ao mesmo tempo um 

limite, uma alteridade: a diferença entre 'nós' (insiders) e os 'outros' (outsiders)‖ 

(SOUZA, 1995, p. 86). Isso equivale a dizer que apesar da existência de um 

espaço concreto há outra maneira de concebê-lo, corroborando mais com as 

relações projetadas sobre ele.  

A escolha de um espaço longe do centro da cidade pode ser pensada 

sobre duas óticas. Uma relacionada à própria condição econômica do grupo, 

pela qual só tornaria possível comprar terrenos em periferias por serem mais 

baratos em relação aos existentes nos centros urbanos; e, uma segunda, pela 

condição da relação existente entre os ciganos e não ciganos, relação esta já 

preconcebida e mencionada através de preconceitos diversos.  

Pode-se dizer que o nomadismo expõe uma relação singular do cigano 

com o espaço, capaz de diferenciá-lo do não cigano e mantê-lo distante do 

mundo não-cigano. Primeiro porque, sob o efeito de nomeação e da força das 

homologias dos espaços, os ciganos são impelidos a viver nos interstícios 

sociais e, consequentemente, nos limites espaciais das sociedades. Segundo 

porque, devido à incorporação ritual dos contrastes ao longo dos séculos, a 

maneira de ser do cigano (a ciganidade) desenvolveu uma prática singular que 

fundamenta as redes de parentesco e a política étnica conforme as homologias 

estruturais do espaço. Em outras palavras, os ciganos foram capazes de 

reconhecer na diversidade uma unidade interna baseada nas experiências 

comuns de desenraizamento (seja pela força física, seja pela força simbólica). 

E, mais importante, tais experiências de deslocamento puderam se conectar 

com uma estrutura de parentesco semelhante (patrilinearidade) e uma política 

étnica de segmentação estrutural e espacial (FAZITO, 2000). 

O autor Estevam (2009) aponta que, 
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Partindo da idéia de apropriação do espaço, esta se dará no 
processo de construção de uma identidade em uma porção do 
espaço geográfico (o território). Pois, segundo Haesbaert (1999, 
p. 172), ―de uma forma muito genérica podemos afirmar que não 
há território sem algum tipo de identificação e valoração 
simbólica (positiva ou negativa) dos espaços pelos seus 
habitantes‖. Desta forma, podemos perceber que a 
territorialização parte da apropriação de espaços e construção 
de identidades territoriais que permitirão delimitar os contornos 
do território, ―nossos espaços e os espaços dos outros‖. Muitas 
vezes ligadas ao processo identitário, percebe-se uma 
hierarquização ou classificação das culturas, com a utilização de 
parâmetros de comparabilidade  transformando o que é apenas 
diferente em desigual. Assim percebemos um certo  
―estranhamento‖ ou preconceito do ―brasileiro‖ (indivíduo não 
cigano) frente ao ―gajão‖ (cigano) (ESTEVAM, 2009. p 126). 

 

Destarte, o território no qual os ciganos escolheram ou ganharam para 

construir suas moradias transfigura em um espaço dotado de signos e 

significações projetadas frente as suas relações com a sociedade não cigana. O 

processo de sendentarização ocorreu de maneira compulsória, levando os 

ciganos a escolherem: continuar sendo expulsos por onde passavam, pois não 

estavam dentro da ordem social ou adequar seu modo de vida à ordem social 

majoritária.  

Conforme Medeiros, Batista e Goldfarb (2010) apontam, ao refletirem 

sobre a questão nômade/sedentário com os ciganos de Sousa/PB, o 

nomadismo seria a principal característica de uma ―ciganidade‖. No entanto, a 

questão nômade como arcabouço de uma identidade cigana é na atualidade 

experimentada de uma maneira mais complexa e que perpassa o ideário do 

movimentar-se: uma nova conjuntura organizativa se delineia.  

 

Os ciganos de Sousa se referem a ser cigano como uma 
condição de liberdade, de estar livre, estar em trânsito 
constante, quando se fala ―cigano é de seguir‖, percebemos o 
quanto se constitui para eles a instância da mobilidade, o 
deslocar-se, de forma que o fato de estarem em Sousa morando 
em casas não instaura para eles um obrigação com aquele 
lugar, mais muito mais um comprometimento e respeito, já que 
foi em Sousa que encontraram ―sombra‖ apoio. Se opondo aos 
jurons que a casa (―vive preso‖) muitas vezes se instaura como 
uma obrigação que não se vai simplesmente abandonar, mas a 
casa propicia ou mantêm um laço com a família de uma forma a 
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fazer parte dela. Para estes ciganos o que parece estabelecer 
vínculos é a memória que os une, mais os lugares pelos quais 
passaram, sendo Sousa um lugar preferencial, um lugar pelo 
qual traçavam rota (MEDEIROS, BATISTA E GOLDFARB, 2014, 
p. 12). 

 

As casas ciganas vão variar de uma para outra dependendo dos números 

de moradores e também do aspecto financeiro. No entanto, algo peculiar 

permeia por todas elas. Assim como descrito no trabalho de Monteiro (2015) 

sobre os ciganos do Vale do Mamanguape – PB, a casa de alvenaria serve 

como um grande armário, no qual seus pertences são guardados. Em muitas 

casas a cozinha têm fogão, geladeira, alguns armários e panelas. Mas apesar 

de muitas possuírem tal estrutura, presenciei práticas que revelavam a não 

necessidade desses móveis e eletrodomésticos. Para além do uso do espaço 

da cozinha, o preparo do alimento quase sempre é feito na parte externa da 

casa, no fogão à lenha improvisado, revelando que apesar de possuírem um 

fogão a gás não o utilizam ou ainda tem geladeira, mas preferem armazena 

água em potes de barros. 

 Em relação à alimentação também o espaço externo é o preferido, de 

maneira que não necessitem de cadeiras ou mesas, pois todos ficam 

acocorados ou agachados. Como no trabalho de Monteiro (2015, p. 61) ―as 

cadeiras vão sempre ser o assento reservado para os visitantes, pois os de 

casa costumam utilizar o chão mesmo para se sentarem‖. Mauss (2003 [1934]), 

fala que cada sociedade tem seus hábitos próprios de atitudes corporais. Essas 

atitudes no andar, no sentar e até na maneira de como se comportam 

corporalmente ao se alimentar revelam as ―técnicas do corpo‖ frente à 

sociabilidade calon. O estar acocorados, por exemplo, nos diz um modo de vida 

cigana, pois é uma forma habitual de utilização corporal entre eles. Nesta 

posição, independente de idade, eles geralmente estão tomando café, jogando 

uma conversa fora, tratando a carne para o almoço, lavando roupa, ou 

simplesmente observando o tempo passar (MONTEIRO, 2015). 

O ato de comer em conjunto também se revela como um ato ritual de 

agregação. Diz Van Gennep (2013, p. 43) que ―a comensalidade, ou rito de 

comer e beber em conjunto, (...), é claramente um rito de agregação, de união 
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propriamente material, o que foi chamado um ‗sacramento de comunhão‖. Estão 

juntos durante determinado tempo e de determinada maneira, acocorados. 

Estão agregados por meio um ato comum: a alimentação. 

 

Foto 1: Cigana lavando pratos no quintal 

 

Fonte: Virgínia Araújo (2015) 

 

Foto 2: Ciganos no almoço 

 

Fonte: Virgínia Araújo (2011) 
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 Por conseguinte, ao chegar à casa de seu Estevão, em Florânia, o vimos 

sentado em um banquinho de madeira na calçada da sua casa com um de seus 

filhos, que por sua vez estava em pé ao lado do pai. D. Nazaré se aproximou, 

cumprimentou e me apresentou como sua amiga jurin. Na casa deles não havia 

nada além de uma bolsa jogada no quarto e algumas panelas em cima da pia 

da cozinha. A casa tinha apenas 4 cômodos: um quarto, a sala pequena, o 

banheiro e uma cozinha. Só havia uma cadeira na qual seu Estevão estava 

sentado. Eles se preocuparam comigo, pois não tinha nenhuma cadeira pra 

sentar. Tal preocupação é sempre visualizada ao chegar às casas ciganas. Por 

não terem o costume de possuírem cadeiras, pois bastam sentar no chão ou 

ficar acocorados que estão satisfeitos, e sabendo que uma jurin provavelmente 

tem em sua casa cadeiras para sentar, ficam preocupados.  

 Outro ponto diz respeito à concepção da partilha. Sempre ao chegar é 

oferecido um café, pelo menos. Eles ficam preocupados pedindo desculpas por 

não terem outra coisa para oferecer. Sarti (1994) diz que apesar de possuírem 

pouco recurso em relação à alimentação, o que importa aos pobres é repartir, 

não só entre a própria família, como também com os visitantes.  

Os papéis familiares complementam-se para realizar aquilo que 
importa para os pobres, repartir o pouco que têm. Isto, 
entretanto, não se limita à família. Na mesma medida em que a 
alimentação é a prioridade dos gastos familiares, oferecer 
comida é também um valor fundamental, fazendo os pobres 
pródigos em oferecê-la (SARTI, 1994, p. 74).  

 

 Se passarmos o dia na casa de um deles, percebe-se o quão são 

receptivos em relação à alimentação. Há sempre essa preocupação em 

oferecer, em partilhar do pouco que tem. Certa vez, cheguei a casa de Nazaré 

por volta das 9:00h da manhã. Pouco tempo depois ela me chamou para 

almoçar. Ela disse “o comer é pouco e não tem carne, mas venha comer com a 

gente”. Ela tinha feito feijão macassar e arroz branco. Outra vez, era um horário 

à tarde e época de festa junina, quando cheguei já foi me oferecendo café com 

um ―pedaço de canjica‖ que seu filho tinha ganhado. 
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 Simmel (2004) fala desse processo de alimentar-se como ato 

extremamente fisiológico e individual, pois o que um come o outro jamais pode 

comer. No entanto, o ato da refeição é o aspecto sociológico primordial nesse 

ato, pois o comer e beber juntos revela o ato fortemente socializador da cultura. 

O ato de alimentar-se perpassa pelo lado fisiológico e ganha forma na noção do 

ato corporal, como na maneira de conduzir o ato da refeição, de sentar-se à 

mesa, e demonstra por meio da reciprocidade da partilha a sociabilidade da 

família.   

Como nós não vemos que aquilo que é mais biológico - o sexo, 
a morte - é, ao mesmo tempo, aquilo que é mais embebido de 
símbolos, de cultura! Nossas atividades biológicas mais 
elementares, o comer, o beber, o defecar, são estreitamente 
ligadas a normas, interdições, valores, símbolos, mitos, ritos, 
quer dizer, aquilo que há de mais especificamente cultural! E 
podemos, aqui, compreender que é este sistema único, 
federativamente integrado, fortemente intercomunicante do 
cérebro de sapiens, que permite a integração federativa ou 
biológica, do cultural, do espiritual (elementos, por sua vez, 
complementares, concorrentes, antagonistas, nos quais os 
degraus de integração serão muito diferentes de acordo com os 
indivíduos, as culturas, os momentos), em um único sistema bio-
psico-socio-cultural‖ (MORIN, 1973, p. 146). 

 

Foto 3: Os irmãos Estevão e Nazaré 

 

Fonte: Virgínia Araújo (2014) 
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Foto 4: Ciganas sentadas em frente à casa de Seu Estevão em 

Florânia. 

 

 Fonte: Virgínia Araújo (2014) 

 

Em relação à alimentação em datas comemorativas, é visualizada a 

inclusão de comidas que se diferem da utilizada no cotidiano, em especial o 

churrasco. Se durante o cotidiano quase não se ver a presença da carne na 

alimentação cigana, principalmente pelo alto poder de compra, durante as 

festividades é algo que é esbanjado. O churrasco, com predominância da carne 

de gado, é o principal alimento dos aniversários e das comemorações do Natal. 

Para acompanhar nada melhor que uma boa cerveja e refrigerantes à vontade. 

Sem falar das músicas sertanejas e forró como plano de fundo da festividade.  
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Foto 5: Comemoração do Aniversário de Matheus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Virgínia Araújo (2014) 

 

Foto 6: Ciganas dançando forró no dia de comemoração do 

aniversário de Matheus 

  

Fonte: Virgínia (2015) 
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Foto 7: Bolos confeitados no aniversário de Matheus (16 anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Virgínia Araújo (2014) 

 

 A comemoração nos aniversários das crianças e jovens ciganos só se 

torna completa com o bolo confeitado, refrigerantes e as lancheirinhas. O que 

não difere das festas de aniversário dos não ciganos.  

 A temporalidade do alimentar, como aponta Poulain e Proença (2003), 

demonstram os ciclos temporais socialmente determinados. O que se deve ou 

não comer no cotidiano, na época de festividades, quando se é criança, jovem, 

adulto ou idoso, são os ritmos da alimentação.  

A alimentação se inscreve dentro de uma série de ciclos 
temporais socialmente determinados, como o ciclo de vida dos 
homens, com uma alimentação de lactente, de criança, de 
adolescente, de adulto e de idoso. A cada etapa correspondem 
estilos alimentares, compreendendo alguns alimentos 
autorizados, outros proibidos, os ritmos das refeições, os status 
dos comensais, os papéis, as condicionantes, as obrigações e 
os direitos. Representam tempos que vão se alternando 
ciclicamente, variando conforme o ritmo das estações e dos 
trabalhos no campo pelos agricultores, o da migração das caças 
pelos caçadores, a alternância de períodos de abundância e de 
penúria - sejam eles naturais, épocas de colheita e de poda, ou 
decididos pelos homens, de períodos festivos onde todos os 
alimentos são autorizados e de períodos de jejum parcial ou 
total. Enfim, é um ritmo cotidiano, com suas alternâncias de 
tempos de trabalho e de repouso, as diferenças das refeições, 
as comidas fora das refeições e sua implantação horária 
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respectiva (Poulain, 1998; Poulain & Neirinck, 2000) (POULAIN 
e PROENÇA, 2003, p. 253).  

 

Em outro momento, visitamos a casa da cigana Borica na cidade de 

Florânia. A sua residência era bem próxima da casa que o irmão de Nazaré 

morava. Ficava em duas ruas à frente. Ao chegamos à casa de Borica, nos 

deparamos com todos sentados na calçada, inclusive ela. Ela já foi afirmando: 

“pensei que eram jurins!” E nos convidou para entrar. Já foi oferecendo almoço, 

era 09h30minh da manhã. Ana Paula não renegou e já foi se servindo. Borica 

disse: ―Você sabe como é comida de Calon, tá feita nós come!‖. Assim como 

nos ciganos de Mamanguape - PB, descritos por Monteiro (2015), o almoço fica 

pronto logo após o café, e diferente da lógica cronometrada de almoçar por 

volta das onze horas da manhã, a fome é que dita o momento certo para a 

refeição.  

 

Formam-se então todas as prescrições sobre comer e beber, e 
isto não em uma perspectiva secundária sobre a comida como 
matéria, mas com respeito à forma de sua consumação. Entra 
em cena, em primeiro lugar, a regularidade das refeições. Nós 
sabemos, de povos muito antigos, que comiam não a horas 
determinadas, mas anarquicamente: comia-se quando se tinha 
fome. A comensalidade conduz igualmente à regularidade na 
hora de comer, pois um círculo de pessoas apenas poderia se 
encontrar em horas predeterminadas - esta foi a primeira 
superação do naturalismo do ato de comer (SIMMEL, 2004, p. 
161).  

 

Não se pode querer comparar a ideia de temporalidade alimentar cigana 

aos ―povos antigos‖ como propõe Simmel. Embora não tenham essa rigidez de 

horário para as refeições, uma coisa é importante nessa perspectiva. O estar 

juntos em todos os momentos de comensalidade. Não se ver um cigano 

comendo sozinho. Sempre é esperado todos que moram na casa chegar para 

juntos almoçarem, jantar ou simplesmente tomar um café. A questão do tempo 

datado e cronometrado revela o caráter inventivo do ser humano, como propõe 

Wagner (2010).  

O tempo, como a essência dessa espontaneidade inata e 
inevitável, é nesse sentido nosso mais importante produto. Nós 
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fazemos o tempo (e não só quando estamos ―datando‖). Assim 
como o espaço, o tempo jamais poderia ser percebido sem as 
distinções que lhe impomos (WAGNER, 2010, p. 186).   

 

As noções de tempo e espaço se apresentam distintos a depender da 

forma como são inventados.  

O que queremos dizer com ―tempo‖, e a coisa que está por 
detrás de toda essa paisagem de ciclos – o situacional, o 
inatamente humano, o movimento e a evolução da ―força 
natural‖ e o mundo fenomênico – é a dialética inventiva: o 
aspecto contraditório, paradoxal e propulsor da cultura 
(WAGNER, 2010, p. 190). 

 

 

Foto 8: Ciganas Ana Paula (Beleza), Borica e Drica. 

 

Fonte: Virgínia Araújo (2014) 

 

Logo após o ―almoço‖, Ana Paula e eu fomos nos sentar na sala e 

começamos a conversar com o esposo de Borica. Quando ele perguntou sobre 

Nazaré, Ana Paula já foi dizendo: “Tá doente demais! Parece que quando 

cigano andava não existia doença. Agora tá tudo doente. Cigano parou, cigano 

morreu. Hoje não tem mais cigano!” A estreita relação que ainda existe entre 

cigano e nomadismo parece delimitar a ciganidade. Mas se por um lado os 

ciganos deixaram de andar por diversos motivos sejam econômicos, políticos ou 
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de saúde, por outro, notamos que muitos deles não deixam esse movimento ou 

o reestruturam. O nomadismo passou a ser ressignificado no espaço/tempo 

reconfigurando a paisagem organizativa dos ciganos. Não é mais andar, viajar 

com toda a sua família a cavalo, em carroças e ranchar em alguma fazenda ou 

terra batida, mas sim mover-se individualmente ou até em algumas poucas 

pessoas, em automóveis ou motocicletas para visitar familiares ou fazer 

negócios. 

A respeito de uma ―nova‖ realidade configurada por um novo 

movimentar-se, as autoras Medeiros, Batista e Goldfarb (2014) comentam que 

em Sousa/PB: 

Assim percebemos como existe um intenso fluxo, tanto 
recebendo-se pessoas, como nas constantes viagens. O 
nomadismo passou a ser apropriado pela população de outras 
formas, eles passaram a pensar e se relacionar com o espaço 
de uma maneira que nos remete a pensar como essa prática foi 
sendo configurada nessa ―nova‖ realidade. Temos assim, como 
uma hipótese, a problemática que por mais que estejam 
―sedentarizados‖ (e Sousa pode ser um excelente exemplo), 
existe um fluxo de solidariedade entre os ciganos muito forte - 
eles ainda viajam, circulam entre as cidades nas quais existem 
parentes, amigos, conhecidos, aliados. Haja vista, que ao estar 
entre eles percebemos entre conversas que se constitui uma 
dinâmica constante de viajar, de receber parentes, amigos, o 
que demonstra essa atividade de sair em viagem com o grupo 
de parentes. O que distingue parece ser a forma pela qual 
passaram a se movimentar. Não é mais em ―cima do lombo do 
cavalo‖, mas em automóveis. E o fato de morar em casas não 
implicou numa (plena) ―sedentarização‖, já que os mesmos não 
são grupos ―inativos‖, pois tem uma dinâmica doméstica onde a 
habitação (fixa) não os faz presos a uma construção ou a um 
local. Há uma ideia de se parar de andar não parando, 
desatrelando-se assim de uma imagem de fixidez (MEDEIROS, 
BATISTA E GOLDFARB, 2014, p. 15). 

 

 Ainda existem aqueles cujas condições físicas estão debilitadas e que  

culpam o atual estado de ―parada‖, de sedentarização, reforçando a imagem da 

estreita relação existente entre a vida de ―andanças‖ e a vida de ―parada‖ 

analogicamente associadas a uma vida ―saudável‖ e à vida ―doente‖. Logo, a 
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ideia apresentada na fala acima torna visível certa analogia existente no 

binômio saúde/nomadismo e doença/sedentarismo12. 

Ferrari (2010) descreve que o conceito de nomadismo é limitado para 

compreender o modo de vida e a dinâmica cultural dos ciganos. Há a 

necessidade de criticar e reformular o conceito abrindo mão das nossas noções 

de tempo e espaço para pensarmos nas noções elaboradas e praticadas pelos 

―nativos‖.  

A relação dos Calon com o espaço não pode ser descrita por 
meio de nossas categorias de espaço. Em outras palavras, se 
quisermos usar a categoria ―nômade‖ para sugerir uma diferença 
na relação que os Calon estabelecem com o espaço, será 
necessário reconceitualizá-la, explicitando, antes de mais nada, 
como eles pensam essa relação, e isto só poderá ocorrer se 
examinarmos as enunciações nativas acerca do espaço-tempo 
(FERRARI, 2010, p. 261). 

 

Sem esperarmos a cigana Márcia e seu esposo, ciganos residentes em 

Cruzeta, chegaram à casa de Seu Estevão. Eles têm uma residência em 

Cruzeta e foram visitar seu Estevão. A todo o momento chegavam parentes 

para visitá-lo. Eram pessoas que moravam em Jucuturu e em São Rafael. Ou 

seja, mesmo que não exista aquele grupo volumoso de ciganos preambulando 

em carroças ou montados em cavalos eles recriam novas maneiras de estarem 

em movimento, construindo e reforçando suas teias. 

Logo um mês depois que visitamos seu Estevão e sua família, eles se 

mudaram para São Vicente. D. Nazaré diz que foi melhor para eles, pois lá é 

mais próximo a Currais Novos onde existe um melhor atendimento médico. 

Logo após 4 meses de mudança para a cidade de  São Vicente eles novamente 

voltaram para Florânia. No entanto, alugaram outra casa diferente da que 

moravam antes.   

Como falei no inicio, em alguns momentos não havia a necessidade de 

me locomover para outros espaços uma vez que visualizava o trânsito nos 

próprios ciganos em Cruzeta. Era noite do dia 25 de junho de 2014 quando fui à 

casa de D. Nazaré entregar-lhes umas fotos que havia prometido que revelaria, 

                                                           
12 Aspecto trabalhado no terceiro capítulo.  
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quando cheguei e entreguei-lhe as fotos fui surpreendida ao ver a cigana Irene, 

irmã de Nazaré. Nazaré me apresentou e já foi mostrando as fotos que havia 

levado. Mostrou as fotos que tirei quando visitamos Florânia, em especial a foto 

que tirou ao lado do irmão Estevão. Também aproveitou para mostrar-lhe a dos 

filhos falecidos, Bodinho e Manuca. A cigana Irene me olhou e já foi 

perguntando onde eu morava, pois queria ler minha mão.  

A cigana Irene passou uma semana na cidade. Em um sábado, dia de 

feira livre na cidade, uma parenta minha ligou dizendo que havia uma cigana 

idosa na feira parando as pessoas para ler a mão. Essa parenta sabendo do 

meu interesse por ciganos se aproximou dela. Na hora a cigana Irene perguntou 

se ela queria saber a sorte pela palma da mão. Ela não estava interessada, mas 

perguntou a cigana de onde ela era. A cigana Irene informou que vinha do 

estado do Maranhão.  

Irene era bastante conhecida na cidade, pois trabalhava com a leitura 

das mãos e tinha uma filha conhecida por Burrega. Burrega veio a óbito, por 

conta do alcoolismo e D. Irene se mudou para Currais Novos, cidade esta que 

mora até hoje. Dessa forma, a manipulação da identidade, conforme explicitada 

por Erving Goffman (1891), torna possível uma reflexão e análise sobre a 

construção de estratégias utilizadas pelas pessoas que se sentem ou são 

estigmatizadas nas relações sociais. As estratégias perpassam  pelo controle da 

informação e da identidade pessoal tendo como base a manipulação do 

estigma: esconder ou eliminar signos que se tornaram símbolos de estigma;  

apresentar os signos de seu estigma como signos de um outro atributo que seja 

um estigma menos significativo e, uma estratégia mais comumente empregada, 

é o manusear dos riscos, dividindo o mundo em dois grupos: um  grande grupo 

ao qual ele não diz nada e um pequeno grupo ao qual ele diz tudo e sobre o 

qual, então ele se apoia. E nesse viés, a mentira como uma forma de 

encobrimento do estigma condiz para pensarmos na maneira utilizada pelos 

ciganos nas suas relações cotidianas.  

Devido às grandes gratificações trazidas pelo fato de ser normal, 
quase todos os que estão numa posição em que o encobrimento 
é necessário, tentarão fazê-lo em alguma ocasião. Mais ainda, o 
estigma do indivíduo pode estar relacionado a questões que não 
convém divulgar a estranhos (GOFFMAN, 1891, p. 66). 
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Então, quando Goffman (1891) aborda tal questão, não se ver a 

manipulação da tensão gerada durante os contatos sociais e, sim, a 

manipulação de informação sobre o defeito, ou estigma que tem. Diz Goffman 

(1891) que cabe ao estigmatizado a decisão de ―exibi-lo ou ocultá-lo; contá-lo 

ou não contá-lo; revelá-lo ou escondê-lo; mentir ou não mentir; e, em cada caso, 

para quem, como, quando e onde‖ (p. 38). 

 A perspectiva simulada, utilizada pela pessoa estigmatizada, torna 

possível a relação com os ―outros‖, na medida em que algo que pode ser 

encoberto e que se revelado poderia causar uma desacreditável revelação. 

Quando Irene diz que é de outro estado ela estar ocultando uma informação 

que diz respeito ao próprio desenrolar da relação de leitura da mão. Isto é 

revelador quando várias vezes descobrimos que em suas relações comerciais, 

por exemplo, tão descritas nos ensaios literários e visualizadas nas relações 

cotidianas, nos permite averiguar o quão a construção de uma cultura e 

consequentemente de uma identidade é inventiva e criativa.   

Ao simular o lugar de onde é, permite a eles manipular sua imagem 

transmitindo certa característica, como exemplo, confiança. Quando precisa ler 

a mão de alguém, diz que é de outro Estado, dessa forma por não ser do local 

onde estar fazendo seu trabalho, a cigana transmite confiança a sua cliente. A 

pessoa que possivelmente deixará ler a mão, não será conhecida, nem ela e 

nem sua vida, tornando a leitura realmente imprevisível e confiável.  

 

Abordar essa áspera cacofonia de vozes autorizadas com a 
expectativa de que suas mensagens e ensinamentos sejam 
coerentes, qualquer que seja o sentido que se dê a essa 
palavra, seria característico de um antropólogo bastante 
dogmático. Não afirmo que o que é dito e feito não siga padrão 
algum: apenas que devemos esperar uma multiplicidade de 
padrões parciais, que interferem uns sobre os outros, e se 
estabelecem em diferentes graus nas diferentes localidades e 
nos diferentes campos; e que devemos duvidar de toda a 
afirmação de coerência, salvo quando tiver sido devidamente 
demonstrada (BARTH, 2000. p 28 -129).  
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Assim sendo, a forma como cada um aciona seus aparatos identificáveis 

(ou não os acionam) nas relações com o outro e em quais situações elas são 

utilizadas, garantem a possibilidade de atrever-se perante contatos reais. Assim, 

as redes de interação social são também redes de interação cultural. As trocas 

vão se dar em movências contínuas entre atores sociais que estarão se 

relacionando em fronteiras fluidas, que tenderão a se reordenar de acordo com 

os contextos interativos (ENNE, 2004). Esses processos interativos se dão entre 

atores de culturas diferentes delimitando suas respectivas identidades. Assim, 

não é o isolamento que delimita as etnias e sim as interações e contatos 

sociais. Esses contatos são cruciais nas relações que se estabelecem nas 

várias culturas existentes. É por meio deles que também se estabelecem as 

fronteiras sociais e seus respectivos processos identitários.    

Pensando nisso, compreender como os ciganos se organizam enquanto 

sujeitos sociais, que cotidianamente, se relacionam com não-ciganos, mas que 

também apresentam peculiaridades internas no que se refere as funções que 

exercem para manter a organização social da própria movência, se torna algo 

extremamente importante. Desse modo, os papéis desempenhandos 

internamente é o que desenvolvo no próximo tópico.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.3 Papéis sociais da mulher e do homem ciganos 

Durante as décadas de 70 e 80, surgem novas abordagens de estudos 

antropológicos sobre a temática do gênero, mesma época que os estudos sobre 

família e parentesco pareciam definhar.  Depois dos anos 2000, a noção de 

parentesco parece reavivar junto aos trabalhos antropológicos anglo-saxôninos 

embebidos pela pesquisa feminista (FONSECA, 2003).  

Diz Mead (1998) que as diferenças existentes entre os sexos são 

construções sociais da trama da vida social. A sociedade atribui papéis 

diferentes aos dois sexos desde o nascimento levando o indivíduo ao 

comportamento esperado e apropriados a um ou a outro sexo. Dessa forma, ao 

estudar três culturas diferentes, a autora nos trás a ideia de que os 

comportamentos humanos são construções que não delimitam ao inato e a 
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própria biologia como arcabouços últimos da diferença entre homem e mulher e 

os papéis que desempenham em cada sociedade.   

A depender do contexto no qual estão inseridos, as características 

atribuídas aos homens assim como às mulheres revelam o aparato criativo e 

inventivo da cultura, pois ―é algo central em sua modalidade de criação da 

realidade social – é o meio pelo qual essa realidade é criada. Cada sexo se 

diferencia do outro de maneiras inventivas, improvisatórias e muitas vezes 

simplesmente peculiares‖ (WAGNER, 2010, p. 224-225).  

Ao descrever os temperamentos associados às mulheres e aos homens 

em diferentes culturas, Mead aponta como os papéis desempenhados por cada 

um remetem a uma organização pautada nas figuras da mulher e nas do 

homem, o que de uma maneira implícita corrobora com nossa pesquisa com os 

ciganos. Não quero trazer uma ideia universal de comportamento cigano 

baseado no gênero de sexo, embora surja assimetrias nos trabalhos com 

ciganos a respeito de tais conjunturas de papeis associados às mulheres e  ao 

homens. Antes disso, quero expor a peculiaridade da organização cigana dos 

ciganos que vivem na Região do Seridó Norte Rio Grandense. Para Ferrari 

(2010) o ―jeito Calon‖ é concebido no cotidiano ao fazer-se cigano pela maneira 

de viver 

O argumento aqui é que 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). 

 

 Em junho de 2015, uma família de ciganos chegou à Cruzeta. Esses 

ciganos vinham em família da cidade de Condado – PB. Eram cerca de 25 

ciganos sendo organizados entre mulheres, homens e crianças. Eles possuíam 

um líder, o mesmo era o patriarca da família. Todos, com exceção de um filho 

dele que estava com a mulher e duas filhas, alugaram uma garagem que era 

localizada na rua atrás da casa de Nazaré e Terezinha. Esse filho com a esposa 

e duas filhas, alugou uma casa duas ruas antes da Rua dos Ciganos. No 
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entanto, ficavam mais tempo junto aos demais ciganos da família do que na 

própria casa que alugaram. Com isso, visualiza a importância dada à figura da 

residência. Elas servem apenas como um espaço para dormir, pois durante o 

dia eles preferem ficar ao ar livre, sentados, conversando, as crianças 

brincando, etc, ou ainda exercendo suas atividades de negócios. Do quintal da 

casa de Nazaré víamos todo o movimento da família.  Durante uma semana  a 

família ficou na cidade. Certo dia, estava no quintal de Nazaré conversando com 

ela e sua filha Rejane, quando uma cigana da família de Condado chega e 

pergunta sobre Márcia, sua cunhada, se Nazaré ou Rejane havia visto. Márcia 

mora numa casa vizinha a de Nazaré. Bem, elas disseram que não e a mulher 

voltou para a garagem onde estavam os outros. No instante que a vi lembrei de 

uma vez que também estava na casa de Nazaré e ela chegou, na época ela 

estava grávida do irmão de Márcia e tinha vindo passar uns tempos em Cruzeta. 

Agora retornou e trouxe a família toda. Mais uma vez Nazaré e sua filha me 

alertaram para ter cuidado com as ciganas, pois não queriam que elas me 

enganassem.   

É notável que há uma ligação entre a vinda deles para Cruzeta com o 

fato de uma filha do patriarca dos ciganos de Condado ser casada com o irmão 

da cigana Márcia que reside em Cruzeta. Eles chegaram à Cruzeta, quase sem 

nada, apenas alguns pares de roupas e umas poucas panelas, pois cozinhavam 

a lenha da mesma forma como os ciganos de Cruzeta cozinham. Certo dia 

cheguei à rua, em especial, na casa de Nazaré e do quintal da casa dela dava 

para observar tranquilamente a família cigana de Condado. Pude observar as 

tarefas que realizavam, enquanto as mulheres faziam a comida e cuidavam dos 

filhos os homens saíam para tentar negociar alguma coisa, seja algo feito de 

ouro como relógios, pulseiras ou colares e até mesmo moto e carro. Quando 

chegavam era a vez das mulheres saírem para pedir ou então para conseguir 

alguma leitura de mão.  

 

Em questões de política externa, cabe ainda ao homem cigano 
resolver quaisquer assuntos com os não-ciganos. (...) A romi, 
mulher cigana, é vista socialmente como dependente do marido 
mas, no ambiente doméstico, a mãe cigana é o fundamento da 
etnia. Por meio de sua sabedoria e astúcia são resolvidas as 
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muitas questões complexas que podem surgir no grupo familiar. 
Além disso, cuida da comida, roupa, saúde e higiene, enfim, da 
ordem doméstica. É ainda responsável por parte do sustento 
econômico da família, por meio dos ofícios de cartomante ou 
quiromante (PEREIRA, 2009, p. 62-63). 

 

Cunha, Goldfarb e Batista (2014) apresentam um artigo cuja discussão 

se assenta sobre os ciganos residentes em Condado/PB. Interessadas na forma 

de associação dos ciganos da cidade para garantir seus direitos apresentam 

alguns pontos que caracterizam estes ciganos. Para nosso trabalho, o 

interessante é a reportagem que fazem ao dizerem que,  

 

O número de ciganos que vivem no local, segundo a presidente 
da comunidade, é de 130 pessoas, porém, muitos ainda 
praticam o nomadismo, sendo comum as viagens para que os 
homens realizem suas trocas e para que as mulheres, por sua 
vez, possam oferecer a leitura do baralho de cartas16. Durante 
a pesquisa de campo, percebemos que é comum algumas 
casas estarem fechadas, já que seus moradores estariam 
fazendo esse tipo de deslocamento. Afinal, a pequena 
população de Condado, parece não abrir mais espaços para 
que os ciganos façam seus negócios, neste caso, a fonte de 
renda do grupo, além de poucas aposentadorias, da bolsa 
família, advém, sobretudo, de relações comerciais com pessoas 
de fora da cidade. Todo esse cenário acaba por revelar um novo 
modelo de nomadismo, nomadismo esse que não ficou no 
―tempo de atrás‖, contrariamente, se ressignifcou e atualmente 
ocorre de forma cíclica, implicando na ida e na volta para 
um/seu lugar (CUNHA, GOLDFARB E BATISTA, 2014, p. 09).  

 

Bonomo, Souza, Brasil, Livramento, A. M. & Canal, (2010, p. 165) no 

artigo intitulado ―Gadjés em tendas Calons: um estudo exploratório com grupos 

ciganos semi-nômades em território capixaba‖ do Estado do Espírito Santos, 

comentam como se dá a organização familiar calon: 

Numa típica família cigana o dia começa cedo. Os homens 
saem das barracas, ficam conversando em grupo e, por vezes, 
saem do acampamento e vão à cidade, ou a cidades vizinhas, 
para fazer negócios e prover o sustento da família. Esses 
negócios são geralmente trocas, compra e venda de produtos e 
de animais. Assim, através da barganha, eles conseguem 
―descobrir riqueza onde a maior parte das pessoas apenas vê 
coisas sem valor‖ (Lopes, 2006, p. 327). (...) Enquanto os 
homens estão fora, fazendo seus negócios, as mulheres 
permanecem nas barracas e dão início a suas tarefas diárias. 
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Logo bem cedo, elas já começam a preparar o almoço, como 
nos conta uma mulher do grupo: O almoço é diferente de vocês, 
é que nem da roça, é cedo, é oito, nove horas. E a janta é 
quatro, cinco horas. Além do preparo da comida, também cabe 
às mulheres cuidar dos filhos e da barraca, realizando todas as 
tarefas domésticas. Se a cigana souber ler a mão, ela poderá se 
dirigir ao centro da cidade para realizar essa tarefa, caso 
contrário permanece em casa.   

 

 Goldfarb, Leandro e Dias (2012, p. 856), apontam também como se 

organizam os ciganos Calon residentes em Sousa/PB. Corroborando com a 

discussão, descrevem como se dão as relações entre os papéis 

desempenhados entre homens e mulheres Calon: 

 

Entre os ciganos os papéis desempenhados pelos homens e 
pelas mulheres são distintos e bem demarcados, sendo os 
homens responsáveis pelas questões políticas e hierárquicas 
dos grupos; pelas relações de trocas e de contatos com o 
mundo externo. Como ―chefe da família‖, deve agir sempre em 
nome da mesma, defendendo a sua honra, seu prestígio e sua 
força. Dentre suas tarefas devem manter os relacionamentos 
sociais com os amigos, cuidar do equilíbrio das dinâmicas 
internas e externas; e também cuidar para manter as promessas 
e o respeito aos rituais e a tradição (GASPARET, 1999). Já a 
mulher é a responsável por cuidar da família. Gasparet (1999, p. 
34) pontua ainda que ―A mulher cigana tem grande autonomia 
moral, tem muita sabedoria e esperteza. Possui grande 
responsabilidade econômica. Além de comida, roupa, higiene, 
saúde, beleza e ordem, canaliza energias e forças no grupo 
familiar‖. A mulher cigana possui também a responsabilidade de 
manter a unidade familiar, criar os filhos pequenos e educar as 
filhas até o casamento (FERNANDES, 2001).  

  

 Sabe-se que o masculino e o feminino são construções sociais. Assim 

entendemos que não existe um conteúdo universal para os papéis de gênero. 

Tais papéis além de serem construídos pela cultura na qual o sujeito está 

envolvido, eles tendem, assim como a própria cultura, a se modificar ao longo 

do tempo. A busca de compreender o modo pelo qual os homens criam a 

realidade em que vivem, e de como a realidade ela mesma pode criar os 

homens que através dela se fazem existir, é vista como um processo paulatino 

da criação inventiva do ser humano (WAGNER, 2010). Dessa forma, a cultura e 
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os papéis sociais que cada um desempenham na sociedade se tornam aparatos 

imprescindíveis do conhecimento científico para a compreensão da realidade 

social. 

  Por esse viés, as atividades relacionadas ao sexo tiveram algumas 

mudanças como comenta Arinaldo, ao falar de como era a organização das 

atividades por parte dos homens e das mulheres: 

 

Cigano só dormia no chão. Forrava uma lona e dormia. Fogo, 
era três pedras grandes, que chamava as treta de fogo. As 
ciganas iam para o mato traziam lenha, as ciganas traziam água 
para cozinhar o feijão e pra beber... E os homens cuidavam só 
de que? Os homens só cuidavam dos animais e trocar, 
somente. É elas eram para tudo! Para fazer tudo! Sim e para 
isso elas também iam para a feira, para trazer comer para dar 
aos ciganos. Elas iam para ler mão, outras para pedir. Umas 
que eram mais sabidas, liam a mão para ganhar dinheiro, e as 
outras que não tinham muita experiência iam pedir aos velhos: 
ei me dê 10, me dê 20, me dê 30! Naquela época né! E eles 
davam! Mas Cigano hoje em dia ta mais civilizado né! E 
também hoje em dia cigano tá mais assim, elas deixaram de ser 
tão escrava como era antes. Não é mais como na  época a 
gente ficava esperando a cigana fazer tudo (Francisco Soares, 
32 anos). 

 

Diz Clastres (1988, p. 73) ao descrever a realidade organizativa dos 

índios nômades Guaiaqui,  

Uma oposição muito clara organiza e domina a vida quotidiana 
dos guaiaqui: aquela dos homens e das mulheres cujas 
atividades respectivas, marcadas fortemente pela divisão sexual 
das tarefas, constituem dois campos nitidamente separados e, 
como aliás em todos os lugares, complementares. Mas, 
diferentemente da maioria das outras sociedades indígenas, os 
guaiaqui não conhecem forma de trabalho em que participem ao 
mesmo tempo os homens e as mulheres. A agricultura, por 
exemplo, alterna tanto atividades masculinas, como femininas, 
já que, se em geral as mulheres se dedicam a semear, a limpar 
os campos de cultivo e a colher os legumes e cereais, são os 
homens que se encarregam de preparar o lugar das plantações 
derrubando as árvores e queimando a vegetação seca. Mas se 
os papéis são bem distintos e nunca se misturam, nem por isso 
deixam de assegurar em comum o inicio e o sucesso de uma 
operação tão importante como a agricultura. Ora, nada disso 
ocorre com os guaiaqui. Nómades que tudo ignoram da arte de 
plantar, sua economia apóia-se exclusivamente na exploração 
dos recursos naturais que a floresta oferece. Estes se 
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distribuem sob duas rubricas principais: produtos da caça e 
produtos da coleta, esta última compreendendo sobretudo o 
mel, as larvas e o cerne da palmeira pinda. Poderíamos pensar 
que a procura dessas duas classes de alimento se conformaria 
ao modelo muito difundido na América do Sul segundo o qual os 
homens caçam, o que é natural, deixando para as mulheres o 
cuidado de coletar. Na realidade, as coisas se passam de 
maneira muito diferente, uma vez que, entre os guaiaqui, os 
homens caçam e  também coletam. Não que, mais atentos que 
outros ao lazer de suas esposas, quisessem dispensá-las das 
tarefas que normalmente lhes caberiam; mas, de fato, os 
produtos da coleta são obtidos à custa de operações penosas 
que as mulheres dificilmente realizariam: localização das 
colmeias, extração do mel, derrubada das árvores etc. 
(...)Consequentemente, como as possibilidades económicas dos 
guaiaqui estão culturalmente reduzidas pela ausência da 
agricultura e naturalmente reduzidas pela relativa raridade dos 
alimentos vegetais, a tarefa cada dia recomeçada de procurar 
alimentação para o grupo incumbe essencialmente aos homens, 
Isso não significa, que as mulheres não participam na vida 
material da comunidade. Além de lhes caber a função, decisiva 
para os nómades; do transporte dos bens familiares, as esposas 
dos caçadores fabricam cestos, potes, cordas para os arcos; 
elas cozinham, cuidam das crianças, etc. Longe, então, de 
serem ociosas, elas dedicam inteiramente o tempo de que 
dispõem à execução de todos esses trabalhos necessários. Mas 
não deixa de ser verdade que no plano fundamental da 
"produção" de alimentos, o papel de fato menor desempenhado 
pelas mulheres deixa aos homens o absorvente e prestigioso 
monopólio. Ou, mais precisamente, a diferença entre homens e 
mulheres ao nível da vida económica surge como a oposição de 
um grupo de produtores e de um grupo de consumidores. O 
pensamento guaiaqui, como veremos, exprime claramente a 
natureza dessa oposição que, por estar situada na própria raiz 
da vida social da tribo, comanda a economia de sua existência 
quotidiana e confere sentido a todo um conjunto de atitudes na 
qual se liga a trama das relações sociais. 

  

 As mulheres eram responsáveis, na época de ―andanças‖, pela busca 

dos recursos naturais de alimentação, a lenha para o fogo e a preparação da 

comida assim como a busca pela água. Aos homens cabiam apenas o cuidado 

com os cavalos e os negócios com os jurins. Isto revela o quão diverso os 

papéis sociais podem ser a depender da cultura a ser estudada e da 

temporalidade. Ao passo que os índios Guaiaqui, mesmo sendo nômades como 

os ciganos eram, a forma estabelecida de organização social se difere pelas 

tarefas realizadas pelas mulheres assim como pelos homens.  
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 Ortner (1979) irá abordar a questão da universalidade da subordinação 

feminina nas sociedades a partir da questão: está a mulher para homem assim 

como a natureza para a cultura? Ela trás para o debate a associação dada a 

certa aproximação da mulher à natureza e o homem à cultura. Assim sendo, 

utilizando argumentos como a diferença do corpo biológico de mulheres e 

homens e as funções exercidas por cada um deles; as tarefas domésticas 

atribuídas ao cuidado com os filhos, a manutenção da limpeza e a preparação 

dos alimentos revelando que o doméstico é inferior ao espaço público dominado 

pelo homem e; psiquicamente mulher e homem se diferem atribuindo às 

mulheres certa emotividade e irracionalidade.  

 Talvez essa naturalização da condição humana nada mais seja do que 

uma resposta para a legitimação das desigualdades sociais. Na tentativa de 

explicar que é da ―natureza‖ feminina ser frágil e da ―natureza‖ masculina ser 

forte, que o lugar ―natural‖ da mulher é a casa, e o lugar ―natural‖ do homem é a 

rua, tornando a discussão estritamente biológica.  

 Em se tratando da cultura cigana, Ventura (2004) aponta que a relação 

de gênero é um aspecto fundamental à organização do tecido social cigano, 

sendo os papéis sociais dentro do grupo sistematicamente organizados a partir 

dela. Cabe ao homem o papel de prover a família, enquanto a mulher é a 

responsável por dar suporte ao marido, cuidar da barraca e dos filhos, 

exercendo sua esperada função de mãe e ―dona da barraca‖. 

 No caso dos ciganos é visualizada uma organização na qual as funções 

exercidas pelas mulheres e homens são bem definidas. No entanto, como dito 

acima, os papéis sociais são mutáveis de acordo com o tempo e o contexto. E 

em alguns casos as tarefas que antes seriam realizadas exclusivamente pelas 

mulheres passam a ser realizadas também pelos homens. Se existe certa 

delimitação em relação aos papéis desempenhados por cada membro da 

família cigana, por outro se percebe a reformulação de algumas tarefas antes 

exclusivamente feminina. Como o caso de lavar os pratos, cuidar da limpeza da 

casa e preparar a alimentação. Por meio das mudanças ocorridas durante os 

anos, em relação aos papéis desempenhados pelos homens e mulheres 

ciganos, uma delas remete ao fato de ao precisar, os homens ajudam suas 
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mulheres. Neste dia da foto abaixo, Zé do Ouro estava lavando os pratos, pois 

sua mulher estava de ―resguardo‖, isto quer dizer que tinha dado à luz a 

pequena Vanessa e não podia fazer todos os afazeres domésticos atrelados à 

figura da mulher. Desse modo, o homem acaba ajudando sua esposa enquanto 

ela está em recuperação.  

 

 

 

Foto 9: Cigano “Zé do Ouro” lavando os pratos no quintal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Virgínia Araújo (2014) 

 

Leandro (2008) ao trabalhar com o processo de gestação, parto e 

nascimento entre as ciganas de Sousa/PB revela a mudança ocorrida em 

relação aos ―cuidados‖ existentes entre as ciganas na época do nomadismo e 

na época da ―parada‖. Trazendo uma de suas entrevistadas, o autor descreve o 

que a cigana Dolores diz a respeito dessa mudança: Quando estava grávida 

nós num tinha cuidado de nada. Nosso cuidado era montar nos animais e andar 

pelo mundo, era assim... Chegar, pegar peso, botar lenha, botar água, lavar 
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roupa, fazer tudo. Nós num tinha resguardo de nada. Agora, depois que nós 

viemos morar é que cigano pegou resguardo. Cigana não fazia exames! 

(LEANDRO, 2008, p.59) 

 Nota-se através dos escritos acima que a mudança relativa ao processo 

de papéis desempenhados entre homens e mulheres direcionados à vida 

doméstica sofreram algumas mudanças significativas. Tais modificações estão 

associadas ao processo de sedentarização sofrido pelos ciganos. Ao ―pararem‖  

eles precisaram se reorganizar frente a nova configuração espacial e social da 

própria família.    

2.4. Cultura cigana: a cultura do fluxo? 

 

Roy Wagner (2010) no Livro A Invenção da Cultura, propõe pensar a 

cultura como um processo inventivo, criativo que é concebido como construção 

nativa assim como científica, por parte dos antropólogos. Essa construção parte 

da preposição dos significados dados em função das maneiras pelas quais os 

contextos são criados e experienciados. Nesse patamar, se um contexto, parte 

da experiência e que essa experiência também é um construto no interior do 

qual os elementos simbólicos se relacionam entre si, formam o arcabouço 

interpretativo e inventivo da realidade social. O significado dado, portanto, está 

atrelado ao contexto e as relações interpessoais humanas.  

 

Em toda ―cultura‖, em toda comunidade ou todo 
empreendimento humano de comunicação, o leque de contextos 
convencionais gira em torno de uma imagem generalizada do 
homem e das relações interpessoais humanas e articula essa 
imagem. Esses contextos definem e criam um significado para a 
existência e a socialidade humanas ao fornecer uma base que 
pode ser atualizada explícita ou implicitamente por meio de uma 
infinita variedade de expressões possíveis (WAGNER, 2010, p. 
117).   

  

 Ao levar em conta que a noção de cultura perpassa pela noção de 

invenção, a tendência dessa primeira é manter-se a si própria, reinventando-se. 

A cultura, portanto, é uma construção resultante da relação cotidiana, baseada 
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nas leituras que os nativos fazem do antropólogo e vice-versa: o antropólogo 

tentando dar sentido ao modo de vida com o qual entra em contato para 

transformá-lo num estudo etnográfico e os nativos procurando compreender 

aquela pessoa que aparecia entre eles. Nesse patamar inventivo, subjaz o 

contexto convencional, no qual há uma objetificação do controle sobre o mundo 

da ação, o que garante a mola propulsora da cultura. Ou ainda, se expressa 

numa dialética entre convenção e invenção ou, alternativamente, entre memória 

(transmissão) e improvisação (inovação). O processo inventivo é necessário e 

dado pela convenção assim como a necessidade da convenção cultural é dada 

pela invenção. Ao passo que eles estão relacionados pela interdependência 

estão pela contradição. Wagner (2010, p. 144) aponta que ―a invenção muda as 

coisas, e a convenção decompõe essas mudanças num mundo reconhecível‖. 

Em outras palavras, a cultura é construída pela criatividade inventiva tanto dos 

nativos quanto dos antropólogos, no entanto a convenção como parte integrante 

e contraditória desse processo revela o ponto de vista ou a orientação coletiva 

de um cultura. É o modo como os membros aprendem a experienciar a ação e o 

mundo da ação (WAGNER, 2010).  

 Em entrevista realizada por Florencia Ferrari, Iracema Dulley, Jamille 

Pinheiro, Luísa Valentini, Renato Sztutman e Stelio Marras em São Paulo em 

2011, ―O Apache era meu reverso‖, Roy Wagner descreve a respeito dessa 

dialética entre invenção e convenção ou improvisação e memória.  

 

A memória, é claro, é uma parte vital e básica de nós mesmos. 
Não conseguiríamos viver sem ela. Mas a cultura não se resume 
a ela, pois contém um outro lado, que é a invenção. Estou 
usando esse termo, ―invenção‖, como uma palavra mágica. A 
invenção é a metáfora. A metáfora é o que acontece quando 
inventamos com a linguagem. De certa forma, é como se fosse 
uma composição musical; é como se fossem muitas formas de 
arte. O que ocorre no âmago da metáfora é uma invenção que 
na verdade trai as palavras que usamos para evocar a metáfora. 
Dentro da metáfora, existe uma alteração de perspectiva que 
apenas as palavras que são empregadas camuflam. (…) A 
essência da antropologia é a digressão. Basicamente, existe 
uma espécie de diálogo ou interação entre a memória e a 
invenção. E se não tivéssemos convenções, estaríamos 
ferrados. (…) Vocês me perguntaram a respeito da convenção e 
da invenção e da dialética entre similaridade e diferenciação. 
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Algumas pessoas, na verdade, fazem essa dialética de modo 
contrário. A partir de minha experiência com os povos da Nova 
Guiné, entendi que a convenção é o que damos como certo, pois 
é a base da existência; é o que é dado, é o que existe. Como 
indivíduos, o que fazemos é nos diferenciar ―contra‖ ela. Sabem 
esses nomes compridos e geniais que alguns povos indígenas 
dão? Isso é básico no sistema de nominação deles. Foi sobre 
esse tipo de nominação que escrevi em ―A Pessoa Fractal‖: o 
sistema de nominação Daribi, que emprega uma forma bastante 
elegante de diferenciação. Enfim, essas são algumas das coisas 
incríveis que encontramos entre os povos tribais, nos mitos, na 
nominação e em coisas assim, que são de uma inventividade 
incrível. Os mitos de origem deles são totalmente malucos. 
Esses criadores de mitos, que reformam o mito de como o 
mundo surgiu, são muito mais ousados do que qualquer uma de 
nossas histórias de inventores. Isso é algo que abrange toda a 
Nova Guiné, assim como toda a Amazônia. Essas pessoas, 
dotadas de uma criatividade maravilhosa, produzem formas de 
arte estonteantes. Tudo isso é diferenciação. Por não ser 
convenção, ela possui um poder de corte. As convenções são 
simples, conhecidas por todos, dadas como certas, e é assim 
que produzimos a diferenciação. Nós, na nossa civilização 
ocidental, tratamos a convenção como um ideal, como fazemos 
com nossos códigos de lei, constituições, organizações 
governamentais e educacionais. Nós tendemos a aderir a ideais 
platônicos. E nossos grandes inventores, as pessoas que 
aperfeiçoam e modificam nossa sociedade, são 
necessariamente considerados periféricos; para ser um gênio, 
você tem que ser meio pirado. Eles não teriam como ser 
inovadores se não fossem excêntricos. Ainda assim, a sociedade 
tira sarro deles ou os retrata de modo caricatural por conta disso. 
Em A Invenção da Cultura, argumento que os povos indígenas, 
os povos tribais, não têm governo nem religião centralizados – e 
o que são um governo e uma religião centralizados, bem como 
um sistema de escrita, senão formas profundamente enraizadas 
de convenção? Quais são as características de uma civilização 
que a distinguem de uma chefia ou de uma sociedade tribal? Um 
arqueólogo certamente responderia que são atributos como um 
governo centralizado, uma religião centralizada e um sistema de 
escrita. O que é isso tudo, senão convenção? Se não 
aprendemos a escrever, não encontramos lugar na nossa 
sociedade. Essas são as demandas da convenção (WAGNER, 
2011, p. 965-966).  

 

 O aspecto de uma rede cigana como essa que estamos apresentando 

mostra seu peculiar aspecto: o de se articular e rearticular permanentemente 

em uma movência inventiva de fluxos. Eles acionam ao mesmo tempo à 

memória de andanças ao processo de se reinventar na atualidade. Dessa 

forma, refletir sobre os ciganos vai além de delimitá-los em um grupo específico. 
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É necessário ampliar o foco para compreendê-los. Em entrevista concedida a 

Fernando Rabossi (Os limites de nosso auto-retrato. Antropologia urbana e 

globalização), Hannerz (1997) diz que,  

 

Ao longo de sua história, a antropologia tem oscilado entre 
orientações que enfatizam a abertura e orientações que 
enfatizam o fechamento, de forma que, em parte, trata-se de 
uma questão teórica. No entanto, dadas as atuais condições do 
mundo, penso que precisamos trabalhar mais com a etnografia, 
com a análise, e até mesmo com o vocabulário da 
interconectividade, pois boa parte das pessoas no mundo hoje 
estão envolvidas em vários tipos de mobilidade geográfica, além 
da existência da mídia e de instituições educacionais muito 
semelhantes pelo mundo afora - o que não se adequa à imagem 
do mosaico. Eu e algumas outras pessoas temos utilizado a 
noção de "fluxos", metáfora que me parece conduzir 
efetivamente para uma preocupação com os processos que se 
desenrolam no espaço e no tempo. 

 

 Desse modo, me remeto novamente ao estudo de Both (1976) sobre 

família. Segundo ela, o conceito de rede é fundamental em situações em que a 

categoria grupo não consegue dar conta da complexa mobilidade entre os 

sujeitos que estão se relacionando socialmente. Assim, em seu estudo sobre 

famílias e laços de parentesco, ela resolve adotar o conceito por considerá-lo 

metodologicamente adequado.  

 

(...) a idéia de rede é necessária porque o conceito familiar de 
grupo e de grupo corporativo da antropologia tradicional não era 
inteiramente adequado para os dados de campo com os quais 
eu estava lidando. As famílias pesquisadas não viviam em 
grupos. Elas "viviam" em redes, se é que podemos usar o termo 
"viviam em" para descrever a situação de estar em contato com 
um conjunto de pessoas e organizações, algumas das quais 
estavam em contato umas com as outras, ao passo que Outras 
não estavam." (BOTH, 1976, p. 294). 

 

Por conseguinte, viver em rede permite pensar em fluxo, em movimento, 

em fronteira. Segundo Hannerz (1997), a ideia de fluxo sugere uma espécie de 

continuidade e passagem. Termo extremamente ligado com a globalização, 
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fluxo designa, então, mobilidade. Amparado em Scott Lash e John Urry, 

Hannerz afirma que somos a sociedade do fluxo e por isso a palavra perpassa 

todas as áreas de conhecimento. Dessa forma, o fluxo numa dimensão temporal 

parte de uma compreensão da cultura como processo. E nesse processo o 

percurso é o constante movimento.  

Levar o processo a sério quer dizer também manter as pessoas 
nesse quadro. E, para manter a cultura em movimento, as 
pessoas, enquanto atores e redes de atores têm de inventar 
cultura, refletir sobre ela, fazer experiências com ela, recordá-la 
(ou armazená-la de alguma outra maneira), discuti-la e 
transmiti-la (HANNERZ, 1997. p 12). 

Embora uma teia de aranha seja construída e imaginada apenas por um 

único ser, a rede social é pensada a partir das interações e relações que as 

pessoas estabelecem entre si. Destarte, Hannerz aponta que existem duas 

formas de pensar o fluxo. Uma relacionada ao fluxo referindo-se ao 

deslocamento de uma coisa no tempo, de um lugar para outro, uma 

redistribuição territorial. A segunda é essencialmente temporal, sem implicações 

espaciais necessárias. Dessa forma, interessado na acepção processual da 

cultura, Hannerz trabalha com a noção de fluxo temporal, que se aproxima das 

formas significativas e significados criados e recriados pelos atores sociais.  

Então como pensar essa noção para com a cultura cigana? Sabemos 

que há um fluxo, uma movência contínua dos próprios atores pelo espaço. 

Espaço esse, circunscrito por características especificas da ciganidade. Por 

conseguinte, podemos então pensar em uma cultura processual cigana nos 

termos de Frederick Barth quando trabalha o significado espacial do fluxo 

observando que a separabilidade, a coerência e os conteúdos de co-tradições 

tanto poderiam ser explorados em sua distribuição geográfica quanto em sua 

organização social, história e perspectivas (HANNERZ, 1997, p. 03).  

Se geograficamente, os ciganos estão sedentarizados, porém ainda se 

utilizam da prerrogativa nômade para manter uma tradição, mesmo que 

recriada, visualiza-se a reflexão acerca de sua organização partindo dessa ideia 

de fluxo em rede. Como o próprio conceito trás no seu significado, o fluxo 

possui direções, e, assim, corroboro com Hannerz ao tratar o fluxo como uma 

metáfora geradora. 
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Não se trata apenas de que a idéia de fluxo se opõe ao 
pensamento estático; ela insinua, além do mais, a possibilidade 
de pensar tanto em rios caudalosos quanto em estreitos riachos, 
tanto em correntezas isoladas quanto em confluências, 
―redemoinhos‖ (como diz Barth acima), até mesmo vazamentos 
e viscosidades no fluxo de significados (HANNERZ, 1997, p. 
08). 

 

Como base para pensarmos a cultura cigana, a ideia do fluxo temporal se 

associa também ao conceito de fluxo espacial. Os ciganos se movimentam e se 

deslocam pelos espaços territoriais do Seridó, de outros Estados do Nordeste e 

do Brasil (Maranhão) ressignificando sua própria cultura. A relação estabelecida 

por movimentos instauram um processo que desencadeia relações sociais com 

outros ciganos assim como com não-ciganos. Há, assim, uma imbricação 

complexa entre tal movimentação e conectividade parental.  

Venho tratando neste capítulo a maneira como os ciganos acionam 

cotidianamente sua vida em torno da família. É por meio dela que a vida cigana 

se desenrola e ganha contornos. Ao descrever, por exemplo, a chegada de uma 

família calon da cidade de Condado / PB em Cruzeta, a ―visita‖ da cigana Irene, 

que reside em Currais Novos, à sua irmã Nazaré de Cruzeta ou a viagem da 

cigana Nazaré para ―visitar‖ seu irmão doente em Florânia, as idas da mulheres 

sozinhas ou em duplas para ―pedirem‖ ou ler a mão ou ainda colocar cartas e as 

viagens a negócios por parte de alguns ciganos, verificamos que ao decidir para 

onde ir, os ciganos acionam uma rede relacional que reflete as ligações 

parentais pelo espaço geográfico, seja pelas cidades vizinhas como pelos 

Estados do Nordeste, em especial a Paraíba. Assim como existe esse trânsito 

dos ciganos da Paraíba viajarem para o RN existe o inverso também, como 

aponta Monteiro (2015, p. 56):  

 

Um mês antes, observei que a família de Evandro estava 
morando em outra rua, bem como o casal Divar e Dilma, que 
estava viajando por Pernambuco. No mês de julho, quando lá 
estive, o filho mais velho do Marcos tinha se mudado para o 
município vizinho de Itapororoca, saindo da casa dos pais; e um 
dos filhos do cigano Giliarte havia migrado para outro município, 
Currais Novos, no Estado do Rio Grande do Norte, a fim de 
passar uma ―temporada‖ com a família da mãe. 
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 Em outra passagem, a autora aponta como o movimento circulatório dos 

ciganos pelos Estados do Nordeste se revelam cruciais nos momentos de 

festividades como a comemoração do Natal e do Ano Novo:  

 

A passagem de ano foi outro momento muito comemorado com 
comidas, bebidas e visitas. Novamente observei a presença de 
ciganos vindos de outros Estados como Pernambuco e do Rio 
Grande do Norte, que segundo me informou o Sr. Marcos: ―-É 
tudo família nossa!‖. Esta afirmação de ser ―família nossa‖ me 
indicou a circulação de pessoas (MONTEIRO, 2015, p. 66). 

 

Dessa forma, a rede de parentesco é crucial para pensarmos o 

deslocamento e a permanência deles num determinado espaço. Como apontei  

inicialmente, não necessitava estar me deslocando e me afastando de Cruzeta 

para perceber a circulação de ciganos. No dia 27 de abril de 2016 à noite, 

estava ajudando meu esposo em sua lanchonete quando escutei a voz de um 

homem pedindo um suco e uns pastéis, quando viro para ver quem estava 

solicitando o pedido, descubro que era o cigano Gilmar (32 anos). Ele já havia 

morado em Cruzeta a algum tempo atrás e tinha se mudado para a cidade de 

Currais Novos. Ele estava com dois jurins e perguntou se também fazia entrega. 

Ao ouvir a confirmação do meu esposo em relação ao serviço de entrega, disse 

que iria ser seu cliente a partir daquele dia, pediu o telefone e confirmou que 

ligaria todo dia. Isto quer dizer que estaria novamente na cidade e que pretendia  

morar ou passar um tempo pela cidade de Cruzeta. No outro dia, ele liga e eu 

que atendo. Fez seu pedido e informou onde estava morando: na Rua dos 

Ciganos.  

O cigano Gilmar estava na cidade com sua esposa e filho. Ele é irmão da 

cigana Abgail que reside em Cruzeta. Estavam na cidade de passagem, pois o 

filho estava doente e iriam tratá-lo na cidade de Mossoró. Eles ficaram na casa 

de Abigail durante duas semanas.  

Avançado o percurso, a territorialidade cigana ganha destaque no que se 

refere ao aspecto da movência. No entanto, muitos tenderão a dizer: qual 
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territorialidade ela está falando uma vez que eles estão em movimento 

constante? Eu direi que corroborando com o conceito de territorialidade 

abordado por Haesbaert (2004), o qual revela uma construção de uma 

territorialização no e pelo movimento. Diz ele que, 

 

O que existe, de fato, é um movimento complexo de 
territorialização, que inclui a vivência concomitante de diversos 
territórios - configurando uma multiterritorialidade, ou mesmo a 
construção de uma territorialização no e pelo movimento 
(HAESBAERT, 2004, p. 20). 

    

A forma como os ciganos mantêm relação com o espaço por meio dos 

percursos e caminhos vividos constroem um processo que incorporam as 

dimensões políticas, econômicas e culturais, pois a territorialidade está 

intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas 

próprias se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar 

(HAESBERT, 2004). 

O autor ainda aborda sobre o tema a questão do dualismo existente entre 

o que é fixo e o que é móvel. Nesse ponto, sua contribuição se dá quando 

propõe romper com tal dualismo apresentando a noção de ―múltiplos territórios‖ 

ou ―multiterritorialidade‖. Essa noção contém dois nortes: os territórios-zona e os 

territórios-rede. O primeiro diz respeito aqueles territórios tradicionais e o 

segundo, mais envolvidos pela fluidez e mobilidade (HAESBERT, 2004). 

 

Poderíamos mesmo, generalizando ao extremo, afirmar que o 
capitalismo se funda, geograficamente, sob estes dois grandes 
―paradigmas‖ territoriais – um mais voltado para a lógica estatal, 
controladora de fluxos pelo controle de áreas, quase sempre 
contínuas e de fronteiras claramente delimitadas; outro mais 
relacionado à lógica empresarial, também controladora de 
fluxos, porém prioritariamente pela sua ―canalização‖ através de 
determinados dutos e nódulos de conexão (as redes) 
(HAESBERT, 2004, p. 06). 

 

 Como aponta Hannerz (2001), é comumente utilizada a ideia de cultura 

está imbricada e fixada A um lugar, a uma língua, à um costume e esquecem de 
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que essas pessoas locais estão relacionadas à outras que moram em outras 

regiões, países ou continentes.  

 

Questa storia, in sè non eccezionale, racchiude però un certo 
numero di temi attuali. Mostra infatti che le radici profonde delle 
culture tendono a trovarsi in luoghi e regioni particolari, come la 
lingua e la tradizione popolare gaeliche in villaggi simili a carna; 
ma ci ricorda che gli abitanti di quest luoghi normalmente vivono 
esperienze e hanno relazioni in altri paesi e in altri continenti 
(HANNERZ, 2001, p. 19). 

 

 

Dessa forma, o importante nesta perspectiva é buscar a compreensão 

das interconexões estabelecidas entre os diverso sujeitos envolvidos. As 

relações sociais estão em curso dentro de um processo paulatino de fluxo de 

conexões e interconexões.  

 

Per questo sentiamo sempre più la necessità di un'immagine 
alternativa a quella di mosaico culturale: una immagine che non 
dia per scontata la limitazione delle culture e il loro esclusivo 
vincolo con territori e popolazioni particolari, bensì preveda 
come punto di partenza un mondo più aperto, interconnesso 
(HANNERZ, 2001, p. 10-11). 

 

 

Assim como há o fluxo, a contínua movência, há entre esses fluxos os 

limites, por muitas vezes surgidos no decorrer da própria caminhada, pois ―a 

fronteira separa e une. Como limite, demarca a abrangência de territórios ao 

mesmo tempo que é um espaço através do qual se dão as interações entre 

populações diversas‖ (CARVALHO, 2006. p. 52). Nesse viés, Hannerz aponta 

que apesar de existir o fluxo de coisas, pessoas e ideias, a fronteira surge como 

o espaço no qual as relações entre etnias diversas se relacionam. Assim, é 

interessante notar que Hannerz parte da ideia de fronteira já trabalhada por 

Barth, o qual a define como o local onde se dão as trocas e a manutenção das 

identidades, porém Hannerz vai além. Para Hannerz, é na fronteira onde 

acontecem as trocas e as relações. No entanto, tais relações não são 

assimetricas, elas antes revelam o aspecto antagônico e por vezes de 
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dominação entre as partes. Pode-se pensar que é nessa relação que os grupos 

tem o poder de ditar o que querem ou não, isto quer dizer que não há uma 

aculturação ou assimilação e sim uma seleção do que lhe convém melhor.  

 

O atual contexto de conflitos étnicos, sumariamente descrito no 
início deste ensaio, evidencia que, mesmo mantendo contatos 
extremamente desfavoráveis em situações de fronteira por 
séculos, inúmeros grupos étnicos, ao contrário de ceder à 
aculturação, reforçam e reatualizam suas identidades étnicas, 
muitas vezes exatamente através da reutilização de coisas e 
idéias decorrentes dos fluxos culturais de fronteira (CARVALHO, 
2006, p. 56). 

 

Esse aspecto é visualizado nas relações que se estabelecem entre os 

diversas famílias ciganas que de alguma forma mantem contato entre si.  Certo 

dia cheguei à casa de D. Nazaré em Cruzeta e uma das ciganas que havia 

chegado da cidade de Condado/PB estava com sua filha, e estavam sentadas 

no quintal. Conversamos em grupo e elas disseram que iam logo embora, pois 

não conseguiram quase nada na cidade. Quando as ciganas de Condado 

saíram para sua casa, tanto D. Nazaré quanto sua filha Rejane já foram me 

perguntando: “elas foram na sua casa? Não se lese com elas não! Tô 

avisando!” Esse questionamento todo reflete o carácter da fronteira que deve se 

estabelecer entre as famílias ciganas, mas também no controle de impressões 

que se deve ter sobre a pesquisadora. É uma rede que, no entanto, também 

apresenta pontos ou nós de conflitos e contradições. E é por meio desses 

pontos que verificamos a fronteira que delimita o pertencimento identitário.   

 

Normalmente, o pertencimento a um grupo étnico, do ponto de 
vista da identidade social, poderia ser uma coisa ou outra; estar 
dentro ou estar fora. Nesse caso, o limite estaria claramente 
demarcado, envolvendo, na maior parte das vezes, formas 
culturais selecionadas, dicotomicamente distribuídas e 
compreendidas como emblemáticas da condição de membro do 
grupo. Mas é importante perceber que nem todas as 
distribuições de cultura entre pessoas e relações têm de seguir 
as mesmas linhas (HANNERZ, 1997, p. 09). 

 

Falei que não se deve pensar em ciganos de maneira estática ou estreita 
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e muito menos de maneira universal. Aqui reside o ponto chave da discussão, 

pois abrange a ideia de rede social que perpassa a noção de família e 

parentesco num fluxo contínuo de movências, assim como o próprio processo 

delimita e especifica o pertencimento cigano. Isto quer dizer que, “somos tudo 

de uma mesma família, por sermos ciganos‖, mas faço parte da família Soares, 

família Gonçalves, família Araújo, dentre outras, pertencentes e identificadas 

pelo ―sangue‖, pelos laços de amizade e pelo ―lugar de moradia‖.  

Silva (2015) fala a respeito, 

 

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 (SILVA, 2015, p. 
26). 

 

Assim, cada unidade residencial é autônoma para tomar as suas 

decisões. Ou seja, não há uma liderança que oriente a conduta dos indivíduos 

como acontecia no passado quando eram andarilhos. O que é visualizado nos 

dias atuais é o superior familiar. Silva (2015) aponta que os núcleos familiares 

dos ciganos de Sobral/CE são interdependentes entre si. Logo, não existe uma 

liderança que oriente a conduta dos indivíduos. O que se difere das etnografias 

de Goldfarb (2004), Ferrari (2010) e Silva (2010), nas quais há a figura de um 

―líder‖, de um ―chefe‖ ou de um ―parente conector‖. Nos ciganos residentes na 

Região do Seridó do RN há uma hierarquização baseada na idade e gênero. Ou 

seja, há uma hierarquização familiar pautada na figura do homem, o pai é quem 

comanda a casa e os filhos e o filho mais velho é quem comanda os outros 

irmãos.  

É porque cigano tem que respeitar o superior da gente. Já quem 

me comanda é um irmão, porque ele é mais velho que eu. Tá 

entendendo? Já os outros ciganos mais velhos, os meus tios já 

comanda a família dele para lá, porque quem mora aqui, de 

Acari para cá, só é eu e meu irmão. Família legítima. Assim, 
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cada um tem seu superior para dizer faça isso ou não faça isso 

(Arinaldo, 42 anos).  

 

Por meio dessa entrevista é visualizada a importância atribuída ao 

―superior‖ para a organização cigana. Esse superior é o pai, ou na ausência 

dele o superior se torna o irmão mais velho. E essa figura atrelada pela idade e 

descendência de gênero, pois sempre o superior é o irmão homem e mais 

velho, mesmo que em idade a mais velha da família nuclear seja mulher. Desse 

modo, a noção também de espacialidade é acionada para demarcar as 

fronteiras de poder do superior. Como Arinaldo falou os seus tios comandam a 

família deles, pois moram em outro lugar e como apenas ele e um irmão 

residem próximos ele deve obedecer ao seu irmão mais velho.  

No caso da família de Dona Nazaré e na de Abigail nas quais a figura 

paterna não existe materialmente, ou seja, ele já é falecido ou não vive mais 

com ela , quem deveria ―comandar‖ a casa era seu filho mais velho. Em Dona 

Nazaré, Horácio, seu filho mais velho, deveria ―comandar‖ a família, no entanto 

seus outros filhos homens não o escutam. Como falei anteriormente, a cigana 

Rejane é a filha mais velha de Nazaré, no entanto os comandos ficam sobre 

responsabilidade do Horácio.  

Ainda podemos visualizar as figuras do líder, ou um parente conector 

(Silva, 2010) como intermediador entre os ciganos e o mundo gadjó. Dessa 

forma, o Gilberto Cigano se torna o líder da sua casa como das outras 

residências que não apresenta a figura do ―homem da casa‖. Em uma conversa 

com ela podemos visualizar esse aspecto:  

Virgínia: Os ciganos tem um chefe não é? 

Nazaré: É tem. 

Virgínia: E geralmente é um homem mais velho? 

Nazaré: Nós aqui é Gilberto. 

Virgínia: E é? 

Nazaré: Só tem ele por aqui mais veio né minha filha, aí deve 

considerar ele né. 
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Virgínia: Só tem ele por aqui de mais velho? Mas ele falou que 

tem um chefe que é o mais velho em Currais Novos. 

Nazaré: Tá, ta, ta! Tem, em todo canto tem os mais veis. Tem 

em Florânia, tem em Currais Novos. 

Virgínia: Aí não pode ser a senhora não? 

Nazaré: A mais veia de tudim? 

Virgínia: Tem Gilberto, mas se for pensar no mais velho.. 

Nazaré: Eu. 

Virginia: É a senhora né? Aí a senhora não pode ser não o 

chefe dos ciganos daqui de Cruzeta? 

Nazaré: Posso, mas tem muito que não liga. Dá conselho, mas 

não toma né minha filha. Tem muitos que não liga, leva a toa. 

Os meus são um. 

Virgínia: Por que o chefe é assim pra dá conselho? 

Nazaré: Aí se ele dê um grito ta dando, pro povo dele. Mas aqui 

não. O mais velho é aquele meu menino Horácio. 

Virgínia: Quem é Horácio? 

Nazaré: É meu menino mais velho. 

Virgínia: Ah sim Horácio! Sei qual é. 

Nazaré: O coitado de Horácio dá conselho, mas... eles não 

ligam não minha filha. 

Virgínia: Então numa família quem manda é o homem mais 

velho? 

Nazaré: É. Aqui é o Horácio. 

Virgínia: Mas quando seu marido era vivo era ele? 

Nazaré: Era ele. 

Virgínia: Aí quando ele morreu? 

Nazaré: Eu. 

Virgínia: Por que os meninos ainda eram pequenos? 
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Nazaré: Era sim. Agora tudo que Horácio fizer ta bem feito, mas 

só que eles não ligam com Horácio não. Horácio dá conselho, 

mas é mesmo que nada.  

 

Assim, quando seu marido morre, ela é quem passa a comandar sua 

família, uma vez que seus filhos ainda pequenos precisavam de alguém que os 

educassem. E novamente verifica-se a importância da idade para a organização 

familiar, pois o mais velho é aquele responsável pelas decisões da casa. Apesar 

de observarmos que Nazaré, por exemplo, é a mais velha, no entanto, como 

seus filhos não escutavam seus conselhos, abdicou e repassou a 

responsabilidade ao seu filho mais velho. No entanto, mesmo repassando tal 

responsabilidade, ela é quem angaria recursos no pedir, no colocar de cartas, 

na leitura das mãos e na reza, o sustento de toda a família.  

Se um cigano é considerado mais cigano que o outro por meio do sangue 

podemos pensar também no estabelecimento organizativo da família. Se, por 

exemplo, os vizinhos são ciganos ―puros‖ eles são tratados como se fossem da 

mesma família, são primos, mesmo que não sejam em realidade. Porém, se o 

outro vizinho (a) não é cigano (a) ou é apenas casado (a) com uma cigana (o) 

ele (a) não é considerado da família, ele é o marido de uma cigana ou mulher 

de um cigano. Desse modo, o ―sangue cigano‖ se revela como um mantenedor 

em se tratando do pertencimento familiar. 

 Por outro lado, se o próprio cigano, aquele que possui o ―sangue cigano‖ 

se afasta do grupo ou tem hábitos diversos dos que eles consideram para ser 

um cigano ―puro‖, sofre preconceito ou represaria por parte dos membros do 

grupo. A exemplo da cigana Vitória: 

Virgínia: Se alguém te perguntar você mora aonde? Você mora 

em Cruzeta ou em Currais Novos? 

Vitória: Moro em Currais Novos. 

Virgínia: Aí você tem familiar lá? 

Vitória: Tenho sim. Minha avó e meus irmãos moram lá. 

Virgínia: Eles moram ali em frente a Du Rei é? 

Vitória: Não. Quem mora ali são outros ciganos. 
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Virgínia: São de outra família? 

Vitória: São de outra família. 

Virgínia: Você acha que tem alguma diferença entre você e as 

pessoas que não são ciganas? 

Vitória: Tem um pouco de diferença sim. 

Virgínia: O que por exemplo? 

Vitória: Acho que tem muita coisa... tem cigano que tem 

preconceito sabe? Tem cigano que tem preconceito com veado, 

com sapatão. Mas eu não tenho preconceito não! 

Virgínia: Tem cigano que tem preconceito com veado e 

sapatão? 

Vitória: Tem. Tem muitos que tem até preconceito! Tem nojo! 

Muitos deles quando ver que a gente tem amizade com sapatão 

ou veado fica discriminando nós mesmos! 

Virgínia: Certo, aí quando você vem para cá, você não vai lá 

para a casa deles né!? 

Vitória: Vou não.  Eu não tenho muito contato com cigano não! 

Eu sou cigana, mas não tenho muito contato com cigano não. 

Virgínia: Não? 

Vitória: Desde pequena que sou assim. Minhas amizades são 

mais diferentes. 

Virgínia Mas eles... 

Vitória: Eles reclamam! Eles não querem não, sabe? As leis não 

aceitam não que a gente tenha amizade com quem não é 

cigano não! 

Virgínia: Mas aí você? 

Vitória: Eu não tô nem aí! Eu faço a minha parte! Meu costume 

é esse! Não tenho muita amizade com eles! 

Virgínia: Mas e aí se você fosse obrigada a ficar com eles ia se 

acostumar? 

Vitória: Acostumava nada! Aquela vida não me acostumava 

mais não! Acho que nem obrigada eu ficava! 

    

Percebe-se com a fala da cigana Vitória, que o grau de intensidade que 

as relações são estabelecidas dos ciganos com os não ciganos delineia as 

regras e leis que regem o comportamento cigano. Isso perpassa para a 
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concepção adotada entre as amizades das ciganas, em especial, com as 

pessoas não ciganas.  

Silva (2012) descreve que em relação ao casamento, os ciganos se 

casam entre si. Porém, é visualizada uma abertura em relação a isso, pois os 

calon podem se casar com a Jurin (mulher não cigana), agora dificilmente uma 

Calin (mulher cigana) se casa com um Juron (homem não cigano). Quando uma 

Calin desobedece a essa regra e se casa com um Juron, pode sofre 

humilhações, desprezo, intrigas e expulsão do grupo.  

Os conflitos, novamente entram em cena para mostrar que, como aponta 

Simmel (1964), as desavenças, o ódio, a inveja, a necessidade e o desejo, 

apesar de serem elementos que contradizem a ideia de união, transmitem uma 

maneira de sociação para as pessoas envolvidas. Diz ele que, ―conflito é, 

portanto, destinado a resolver dualismos divergentes, é uma maneira de 

conseguir algum tipo de unidade, mesmo que seja através da aniquilação de 

uma das partes em litígio‖ (SIMMEL, 1964, p. 568). Ou não tão cruel como o 

extermínio, mas deste conflito poderão surgir outras formas de ―punição‖ para 

aqueles que de alguma maneira fugiram à regra da família, por meio da 

exclusão e da indiferença.  

Algumas vezes quando chegava à casa de Zé do Ouro, casado com 

Terezinha, notava que havia algum mal estar quando falava na mãe de Zé do 

Ouro, D. Nazaré. No entanto, em nenhum momento eles apontaram ou 

disseram nada de concreto a respeito. Porém, da parte da mãe de Zé, foi 

diferente. Certo dia chegávamos, Nazaré e eu, de uma viagem que tínhamos 

ido para ela ―fazer a feira‖, e quando me aproximava para entrar na casa de 

Terezinha a cigana Nazaré me puxou e disse: Não se lese com ela não. Não dê 

confiança. Em outros momentos, Nazaré também reclamou da falta de interesse 

do filho para com ela e seus irmãos: ele agora é só aquela mulher. Não faz mas 

nada por nós! Só tem aquela mulher! 

Isso vem a exemplificar sobre a questão do pertencimento do homem, da 

ideia de aproximação familiar, conflitos inerentes a esse processo. Como aponta 

Silva (2015), há uma aproximação familiar que traz certo conforto para os 

familiares, mesmo que eles não estejam espacialmente próximos, pois mantêm 
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contato por meio do telefone celular. Essa aproximação é um jeito cigano de 

manter uma unidade, mesmo que dentro dela apresente pontos de intrigas, de 

brigas, de discussões. 

 

Ele é um componente, um elemento da rotina, que se 
expressará sob a forma de um gradiente, indo das relações 
sociais – ásperas - até, às vezes,  ao confronto físico. Desta 
maneira, produzirá uma multiplicidades de arranjos coletivos e 
sociais derivados desta substância social. No conflito, também, 
destaca-se uma outra dimensão, a de ser ele um encontro 
social, com a capacidade de produzir resultados e, em virtude 
disso, considerado como algo socialmente construtivo (…)  
(JÚNIOR, 2005, p. 09). 

 

Dessa forma, a família funda o social, mas não nos termos funcionais da 

biologia humana. Ao contrário, na existência da família, concebida como aliança 

entre grupos, está a possibilidade do ser humano se fazer social, comunicando-

se e, assim, romper com o isolamento a que nos condena a consanguinidade. O 

ser humano é, por excelência, comunicante, e a troca está na base de toda 

forma de relação social. Nesse sentido, as relações familiares, pensadas como 

relações de troca, são uma das formas de manifestação de um sistema global, 

os sistemas de comunicação, que, segundo sua concepção, constituem a 

sociedade humana, ―feita de indivíduos e de grupos que se comunicam entre 

si‖, afirma Lévi-Strauss (1967, p. 336). 

A família, como sistema de comunicação, tem na troca e na reciprocidade 

sua estrutura fundante. O objetivo das relações de parentesco, como de 

qualquer sistema social, é instituir a comunicação, na qual o sujeito só se define 

em relação a um outro. Os elementos não são pensados por suas propriedades 

intrínsecas (não interessa a família individualizada), mas pelas relações nas 

quais estão situados. 

Marcel Mauss (1974), no Ensaio sobre a dádiva, introduz a noção de 

sociedade como sistema de relações, de trocas recíprocas e circulares. A vida 

social para Mauss é pensada como ―um mundo de relações simbólicas‖. Ele 

articula, assim, a dimensão social e a individual, mostrando que existe uma 
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operação que se dá no sujeito. A categoria inconsciente, própria dos costumes, 

torna possível a comunicação entre o subjetivo e o objetivo, entre mim e o outro.  

 Portanto, pensar a noção de família atrelada aos ciganos é compreender 

que existem pontos ou nós que se entrelaçam e se conectam em uma 

permanente rede de comunicação simbólica que traspassa a noção de espaço 

territorial. Pois eles estão se comunicando o tempo todo, seja ao visitar, passar 

um tempo ou fazer algum negócio naquela cidade na qual reside ―uma família 

nossa‖. Ao percorrer espacialmente pelo território, os ciganos da Região do 

Seridó conectam e reforçam os preciosos laços familiares. 

 No entanto, como forma de organizar como se dão essas movências 

familiares, pois há tempos (períodos) que delineiam para onde ir e para quer ir,  

descrevo no próximo capítulo a peculiaridade Calon dos deslocamentos pela 

Região do Seridó.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

DUPLA MOVÊNCIA DE UM FAZER-SE CALON 

 

 A morte, por ser desgraça, 
Não deixa de ser ventura, 

Pois corta pelas raízes 
Males que a vida não cura. 

 

(Melo Morais Filho – Cancioneiros dos Ciganos) 

 

 Neste capítulo abordarei a movência Calon pela Região do Seridó do Rio 

Grande do Norte por duas vias: uma no que diz respeito ao aspecto de 

subsistência; outra, pela doença/morte. Ao adentrar-me na vida dos ciganos do 

Seridó deparei-me com movimentos peculiares às famílias e que me fizeram 

perceber a sutileza existente no emaranhado ora desconcertante que não 

compreendia ora tão simples que achava coisa banal. Foi nesse momento 

crucial da pesquisa que notei que a familiaridade pela qual buscava estava me 

consumindo. Nesse processo, compreendi que as coisas estavam se tornando 

tão familiares que não conseguia visualizar o estranho, daí necessitei afastar-

me do campo.  

São vários os ―receituários‖ de como se fazer pesquisa antropológica, 

quais os caminhos a seguir e como refletir sobre eles e as relações 

estabelecidas entre o pesquisador e os pesquisados. Fonseca (1998) ao discutir 

sobre o método etnográfico afirma que é comumente utilizada a ênfase na 

experiência etnográfica. Para ela, cronologicamente, tal método é constituído 

por 5 etapas: 1. Estranhamento (de algum acontecimento no campo); 2. 

Esquematização (dos dados empíricos); 3. Desconstrução (dos estereótipos 

preconcebidos); 4. Comparação (com exemplos análogos tirados da literatura 

antropológica) e 5. Sistematização do material em modelos alternativos.  
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A constituição dessa sequência metodológica tem por prerrogativa inicial 

o estranhamento de algum fato ou situação vivenciada no campo. O que de fato 

foi contrário ao que presencie durante minha pesquisa de doutorado. Ao passo 

de estar de certa forma incluída na vida desses sujeitos da pesquisa, já 

estabelecidos estreitos laços efetivos de amizade, que se constituíram para 

além do período do mestrado, fizeram com que o estranhamento, que deveria 

ser prerrogativa inicial da investigação, se tornar-se algo reflexivo fora dela. Ou 

seja, a vivência com os ciganos estava intimamente ligada a minha vida pessoal 

(frequentar assiduamente suas casas e datas comemorativas), assim como eles 

frequentarem minha residência, participarem das festas de aniversário do meu 

filho, realizarem trocas comerciais com meu esposo suscitando confiança ao 

ponto de pedirem empréstimos e cedermos na certeza que pagavam. Tais 

relações antes caracterizadas com a dicotomia pesquisador/pesquisados 

tornaram-se relações de amizades e confiança. Essa nova forma de se 

relacionar com eles fez com que suas próprias vidas enquanto ciganos, não me 

suscitasse estranhamento algum. E a movência cotidiana realizada por eles 

aparecia como algo notório, no entanto não plausível de reflexão.  

Foi assim, que necessitei me afastar deles, das suas casas e do campo. 

Voltei literalmente para meu espaço doméstico. Digo isto porque como residente 

da cidade de Cruzeta, é inevitável não encontrá-los andando pela cidade, no 

centro, onde se concentra o comércio como os supermercados e a feira livre. 

Mas o vínculo que tinha se formado deveria ter um corte, mesmo que 

temporário. Passei uns 5 meses sem contato nenhum com eles, apenas de vista 

dando um ―oi‖. O estranhamento veio com a conjuntura de leituras realizadas a 

partir dos meus cadernos de campo (cadernos e anotações realizadas desde a 

graduação em 2006 até o mestrado em 2011), trabalhos já realizados com 

outros ciganos pelo Brasil e a literatura antropológica. A movência na qual os 

ciganos se utilizam para viver cotidianamente, começava a ganhar ares 

reflexivos.  

Nesse momento, necessitei voltar-me ao campo. Havia movências 

visualizadas nas leituras que precisavam ganhar mais contornos, mais 

observações, mais participações. Tais movimentos estavam ligados às 
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concepções nativas sobre subsistência e doença/morte. E é por meio de um 

fazer-se Calon circunscrito pelas movências constantes e heterogêneas que 

descreverei o capítulo que se segue. São movências que se dão externas a 

família parental assim como internas pelas redes conectivas familiares. 

  

 3.1 O sobreviver do “fazer negócios” e do “fazer a feira” 

 

 Os ciganos do Seridó Potiguar, em sua grande maioria, não possuem 

emprego fixo, apenas um ou outro trabalha como auxiliar de pedreiro, mas não 

são todos que possuem carteira assinada. As mulheres vivem do auxílio 

financeiro que recebem do programa governamental ―bolsa família‖ e para 

completar seu sustento e da família, praticam a mendicância. Algumas ainda 

colocam cartas, leem a mão e rezam, curando aqueles que as procuram.  Em 

sua maioria são analfabetos e por isso não conseguem se inserir 

qualitativamente no mercado de trabalho atual. Embora alguns ciganos 

trabalhem em empregos de jurons, no que tange à concepção de uma rotina 

fixa com horários estabelecidos, no caso de ajudante de pedreiro que trabalha 

das 7:00h às 17:30h, eles continuam a exercer a atividade da troca comercial 

com o que conseguem, seja uma bicicleta, uma moto ou carros assim como da 

venda de determinados produtos como o relógio, redes, colchas de cama e 

panos de pratos.  

Muitas vezes essas trocas são feitas na própria rua, em frente às suas 

residências. Quando seguia para o campo encontrava em frente às suas casas, 

um grupo de ciganos ao redor de algum carro ou moto. Estavam negociando o 

veículo ali mesmo. Outras vezes eles viajam. É o caso do senhor Luiz Gonzaga 

que compra e revende redes, colchas de cama, toalhas, lençóis e panos de 

pratos. Ele não para, vive viajando. Luiz Gonzaga é considerado o chefe dos 

ciganos na Região13, por ser o mais velho. Assim, ele compra a mercadoria nas 

cidades de São Bento – PB e Jardim do Piranhas – RN e sai revendendo pelas 

                                                           
13

 Ressalto, Região é o termo que os ciganos usam para se referir ao espaço geográfico que 

inclui os municípios de Cruzeta, Currais Novos e São Vicente. 
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cidades. Enquanto Luiz viajava por outras cidades como Currais Novos, 

Jucurutu e São Rafael, em Cruzeta, durante um bom tempo, suas duas filhas 

saíam vendendo de porta em porta pela cidade. Elas vendiam a prazo e 

estabeleciam uma data para estar passando novamente para receber o 

pagamento. Afirmavam que era para ajudar ao pai. Os ciganos Firmino e Zé 

Lázaro, que possuem casas em São Vicente, também vivem viajando. Eles 

trabalham revendendo redes e relógios.  Assim eles, juntamente com suas 

esposas, passam pouco tempo na cidade de São Vicente, ou ainda, eles têm 

uma residência na cidade, mas pelo trabalho dos maridos que vivem de trocas 

de relógios e vendas de redes, passam alguns dias em São Vicente e, maior 

parte do ano, viajam pelo Maranhão.  

 

A gente vive assim andando sabe. Meu marido compra rede, 
aquelas redes que vendem em São Bento, sabe? Aí a gente 
viaja para vender no Maranhão. A gente fica lá um mês e pouco, 
ou até vender tudo, aí voltamos para comprar mais mercadoria, 
sabe!? (Patrícia, 34 anos) 

  

Nesse dia que conversei com Patrícia era meados de Outubro de 2015 e 

ela me informou que iam viajar novamente no inicio de novembro e só 

retornariam na quinzena de dezembro, pois “a gente precisa arrumar um 

dinheirinho para a festa do Natal”.  

O cigano Cristiano é casado com uma não cigana e tem um filho. Ele, 

apesar de ter uma casa em Cruzeta, não para. Vende relógios pelas feiras das 

cidades circunvizinhas. Da mesma forma, é como trabalha o cigano Roberto 

residente atualmente em Currais Novos. Porém, seu ramo é a troca de carros e 

motos.  

Já o Preto, como é conhecido Francisco de Assis Soares, trabalha de 

servente de pedreiro, no entanto, aos sábados viaja a Caicó para fazer 

negócios. O sábado é dia de feira livre em Caicó. As principais ruas são 

tomadas por barracas que se misturam entre cores, cheiros e sabores. O 

movimento de pessoas comprando, escolhendo, pechinchando é intenso. Certo 

dia estava esperando o alternativo para ir à feira de Caicó quando Preto chega 
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e naquele momento soube que também iria para a feira de Caicó fazer 

negócios. Eu estava acompanhada do meu filho de 5 anos e meu esposo e isso 

talvez tenha ajudado a deixa-lo à vontade com nossa presença no alternativo e 

no mesmo banco de passageiro. Ele e meu esposo começaram a conversar. 

Quando meu esposo lhe pergunta o que ele iria fazer em Caicó ele 

simplesmente responde: vou fazer uns negócios, resolver uns problemas. E 

dessa resposta entra em outra completamente diferente falando a respeito de 

jogo de futebol. Tal atitude revela o quão os negócios ciganos são mantidos em 

segredo, longe dos olhos e pensamentos jurons. Ele tinha trabalhado de 

servente com a carteira assinada, no entanto o chefe entregaria a demissão por 

não ter mais casas para construir, assim Preto estava querendo saber se com 

um ano de carteira assinada ele iria ganhar alguma coisa e me perguntou a 

respeito. Falei-lhe que tinha sim, que procurasse seus direitos.  

O seu irmão, Zé do Ouro, foi chamado para trabalhar como servente para 

uma construtora e foi aquele tumulto quando soube que sua carteira de trabalho 

seria assinada. Não queria de jeito nenhum e afirmava que se tivesse que 

assinar preferia não trabalhar mais, pois não morri de fome até agora, não vai 

ser agora que vou morrer. Tudo isso era justificado porque sua esposa 

participava do programa da Bolsa Família e estavam com medo de perder, caso 

―soubessem que agora ele tinha carteira assinada‖14.  

A questão do assinar ou não a carteira de trabalho traz para a cena a 

discussão acerca do trabalho formal e o informal entre os ciganos, mas que não 

se restringe apenas a eles, o que é visualizado entre os grupos sociais 

populares. O trabalho formal visto como aquele que requer certa rigorosidade 

com os horários, mas garante alguns benefícios para além do salário mensal 

como plano odontológico, 13º salário e certa estabilidade parece não ser algo 

almejado pelos ciganos. Por outro lado, o trabalho informal como aquele que 

                                                           
14 Contratei essa construtora para construir minha casa e Zé do Ouro trabalhava na obra. Como 
morávamos perto do terreno no qual minha residência estava sendo construída, pude vivenciar 
toda essa questão assim como visualizar as relações estabelecidas entre ele e os outros 
trabalhadores que não eram ciganos.  
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não garante uma renda fixa ao fim do mês, mas o trabalhador tem liberdade de 

conciliar vida pessoal e profissional. 

Assim, o trabalhador informal é caracterizado como tendo traços 
―individualizantes‖, tais como: habilidade individual; 
irregularidade no exercício da atividade; exercício de várias 
funções, estabelecimento de relações pessoais; um certo 
traquejo (―manha‖) no exercício da atividade, etc. 
(VASCONCELLOS, 1994, p. 26-27). 

 

Tal modo de trabalho seria o tipo ideal para a vida Calon, ao passo 

também do seu dilema. Há a necessidade de se inserir no mundo do trabalho 

do juron, porém a organização trabalhista não coincide com a forma como até a 

pouco tempo os ciganos estavam acostumados a viver. As trocas comerciais 

informais eram e são vistas como uma atividade essencial na vivência cotidiana 

dos ciganos.  

Silva (2015) descreveu as percepções acerca do trabalho formal e 

informal para os ciganos de Sobral – CE. Para eles, o trabalho formal ―era um 

atraso na vida‖ ou ainda a ―privação da liberdade de ir e vir‖. Além disso, a 

compreensão de um emprego fixo gera um conjunto de obrigações, 

promovendo o distanciamento da família. Dessa forma, ao passo de um 

trabalho formal dirigir a busca da ―estabilidade‖ financeira para os jurins, para os 

Calons ele apenas interfere na vida, no modo como preferem ganhar os 

recursos para sua sobrevivência. Já no outro trabalho desenvolvido por Silva 

(2010) entre os Calons em Limoeiro do Norte, a maioria dos homens trabalha 

em empregos formais com carteira assinada. 

Siqueira (2012) aponta que os ciganos de Sousa, em sua maioria, em 

especial os adultos, não obteve educação formal, restando-lhes as trocas 

simples, a mendicância e poucos trabalhos de bico. No entanto, ―grande parte 

dos jovens encontra-se em processo de escolarização básica e já se tornam 

aptos a exercer atividades mais engajadas na sociedade majoritária‖ 

(SIQUEIRA, 2012, p.60). Ele ainda descreve que há uma busca, por parte dos 

ciganos, por uma educação formal, cursos de computação, porém a incidência 

de sucesso no emprego formal ainda é tímida. Essa timidez é respaldada ainda 
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pela discriminação e preconceitos atrelados à questão recorrente nas 

entrevistas de empregos: ―você é cigano?‖.  

O fato é que o preconceito e a discriminação parecem vir 
lentamente diminuindo ante o enfraquecimento das barreiras 
que obstruíam o convívio social interétnico permanente, ao 
tempo em que emerge a garantia de acesso à educação formal, 
à geração (tímida) de oportunidades de trabalho, às ações (não 
menos tímidas) para inclusão digital e social, além da promoção 
de mecanismos para a conservação da cultura cigana e, 
consequentemente, a permissão para o exercício da diferença 
étnica. Todavia, concomitante a esse quadro de transformação, 
os Calon ainda convivem com manifestações de preconceito ao 
modo clássico (SIQUEIRA, 2012, p. 63). 

 

 

Foto 10: Zé do Ouro trabalhando como servente. 

 

Fonte: Virgínia Araújo (2013) 

 

 No inicio de 2016, Zé do Ouro, assim como seu irmão Preto, perderam o 

emprego de serventes. A construtora na qual trabalhavam, parou de construir e 
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demitiu todos os empregados. E agora como sobreviver? Como antigamente 

viviam: por meio das trocas e do comércio. Estava em casa à tarde quando Zé 

do Ouro chegou procurando pelo meu esposo. Como ele não estava em casa, 

perguntei-lhe se podia ajudar. E logo me questionou: ele não tá pensando em 

vender a moto dele não? Como não estávamos pensando em vender a moto, 

afirmei que ele precisava da moto para seu trabalho e que no momento não iria 

vender.  Novamente perguntou: ―mas você não sabe quem queira vender uma 

motinha, assim uma Pop? Se você souber me avise, viu!”. Lembrei-me de outra 

vez que queria vender ao meu esposo uma bicicleta que havia comprado, 

dizendo que era muito boa para meu filho aprender a andar de bicicleta. A lógica 

da troca ainda permeia o cotidiano Calon.  

Se antes, a maneira de sobrevivência dos ciganos era a venda de objetos 

e em especial de animais como cavalos, hoje a negociata se encerra, 

particularmente, com a venda e troca de carros, motos, bicicletas, relógios e 

redes.  Não importa o que se troca, o que vale é a importância dada ao 

processo de compra e venda desses produtos, como eles acionam suas 

astucias para trocar e angariar recursos para sua sobrevivência e de sua 

família.  

As mulheres no intuito de angariar mais recursos para a sua 

sobrevivência e da sua família se utilizam do ―pedir‖. Quando elas dizem ―vou 

fazer a feira” estão querendo dizer que vão pedir. E em grande parte quando os 

homens dizem ―vou viajar” se remetem ao ato de trocar ou vender em outra 

cidade. O movimento de sair de casa para pedir ou para trocar e vender seja na 

própria cidade ou em outras cidades próximas como São José do Seridó, Caicó, 

Acari e Parelhas exemplifica a primeira movência que descreverei. 

 O ato de pedir esmolas não é algo exclusivo dos Calon. Na pesquisa 

realizada por Assunção (2009) e Silva (2009) com os Negros do Riacho, 

comunidade rural negra da cidade de Currais Novos – RN é visualizada esta 

prática com especial atenção direcionada às mulheres. Elas iam às cidades de 

Currais Novos e a Serra de Santana para mendigar. Esse ato é revelado como 

algo cotidiano e contínuo que visava amenizar os efeitos da miséria e da falta 

de emprego. ―Assim, o pedir se transforma em uma estratégia de sobrevivência 
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que possui suas lógicas e regras. Há mais do que um ato instintivo perante a 

fome‖ (SILVA, 2009, p. 136). 

A mendicância traz estereótipos e ideias pejorativas em relação ao 

próprio ato de pedir assim como da pessoa que pede. Essas visões corroboram 

ao ato de mendigar a situação de miséria e a uma não criatividade daqueles 

praticantes do ato, tornando-os as vistas dos outros, seres inferiores.  

Pensar apenas dessa forma traria certo desconforto, pois trairia a própria 

concepção Calon de sobrevivência. Levar a concepção de mendicância 

unicamente se utilizando dos elementos negativos atrelados a margem oposta 

de uma concepção de trabalho comum e vinculada ao ócio, menosprezaria a 

concepção da vivência Calon atrelada à liberdade. Percebe-se uma poética, no 

sentido de viver, nas práticas cotidianas do pedir. Tal poética deve ser 

vivenciada no decorrer da própria prática de fazer a feira.   

 Sempre que chegava ao campo havia alguma cigana que tinha saído 

para fazer a feira. Essa movência peculiar me chamou a atenção, pois me 

deparava com uma organização única. Havia um rodízio do pedir. Ou seja, uma 

semana uma cigana saía para pedir e na outra semana outra cigana saía. Esse 

rodízio se dá por dois motivos: um, quando a cigana tem criança pequena à 

deixa com um parente, a tia, por exemplo; o outro motivo se dá pelo fato de 

cada uma possuir uma rede de amizade diferenciada que permite o pedir sem 

atrapalhar a vida de outra cigana. Então, o ato de pedir é restringido às 

mulheres ciganas. Nesse processo, há os dias específicos para sair de casa e ir 

pedir: nas segundas e terças feiras, intercalando entre elas. Ou seja, se Nazaré 

sai para pedir na segunda, sua filha Ana Paula tem que ficar em casa para 

cuidar do almoço e desse modo, Terezinha também não pode sair, pois 

depende de Ana Paula para ficar com sua filha Vanessa. Então, na terça-feira é 

o dia de Terezinha sair para pedir e assim sua filha é deixada aos cuidados da 

tia Ana Paula, na casa de Nazaré. Em sua maioria, elas vão pedir alimentos 

para a subsistência da família, no entanto, isso não se resume a apenas isso, 

podendo pedir um sabão para lavar roupa ou algum item de limpeza diária como 

shampoo.  
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 Dona Nazaré possui uma rede de amizade que se estende pelas cidades 

de Acari, Cruzeta e São José do Seridó. As ciganas Terezinha e Vitória pedem 

na cidade de Caicó, onde possuem amigas que ajudam. As ciganas de Florânia 

tem uma rede de amizade que perpassa as cidades de Jucurutu e Caicó. Esse 

circuito é feito quando está faltando alguma coisa em casa. Certo dia Nazaré 

chegou à minha casa e já foi falando que estava sem nada para comer, pois 

estava tão doente que não tinha mais viajado para pedir. E por conta da doença, 

tinha medo de viajar sozinha. Nesse mesmo instante me ofereci para viajar com 

ela, queria fazer companhia e ajudá-la. Ela sorriu e disse: “você viajar comigo?!” 

Respondi que sim. E assim consegui convencê-la que não iria atrapalhar em 

nada, apenas queria acompanhá-la nessa viagem. Desse modo, acompanhei-a 

por duas vezes quando foi ―fazer a feira‖ na cidade de São José do Seridó. 

Acordamos bem cedo e pegamos o primeiro opcional que sai de Cruzeta via 

São José do Seridó. Quando chegamos a São José ela se dirigiu para as 

mesmas residências cujas amigas dão ―coisas‖ para ela. Nesse percurso, ao 

aproximar da residência ela já chega chamando “cadê minha amiga? O que tem 

para sua amiga hoje?” Então, vai adentrando às residências e diz: cadê você 

bicha ruim, nem apareceu mais lá em casa! Ou ainda diz: Como você estar? Eu 

estive tão doente, minha filha, quase morri. Passei uns tempos sem andar. Não 

tô podendo andar não. Fico cansada. Essa ansiedade me mata. As amigas vão 

conversando com ela sobre o seu estado de saúde e muitas ensinam remédios 

como vitaminas encontradas em farmácias e vão organizando as coisas para 

dar a ela. Ela se ajeita acocorada no chão. Pode até ter cadeiras, mas sempre 

prefere ficar acocorada. Nesse meio tempo, pergunta se tem café e bebe. 

Nazaré, assim como as demais ciganas que pedem, saem de casa com um 

saco de nylon para colocarem os pertences recebidos. Assim que recebem, 

agradecem dizendo: que Deus te abençoe! E segue para outra residência.  
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Foto 11: Cigana Nazaré após um dia de feira 

 

Fonte: Virgínia Araújo (2014) 

 

 Já as ciganas Vitória e Terezinha sempre andam juntas quando saem 

para pedir, pois, segundo elas, se sentem mais seguras na presença uma da 

outra e também como forma de não perder tempo. Como precisam voltar cedo 

para casa, para cuidar do almoço e das crianças, elas pedem juntas para 

otimizar o tempo que tem. Enquanto uma pede em uma casa a outra pede na 

seguinte e assim seguem. Quando chegam em Cruzeta, vão olhar o que 

conseguiram e dividem entre elas. Costumam pedir em Caicó e geralmente 

preferem ir aos dias de terças-feiras sendo as terças entre a última semana do 

mês entrando pela primeira do mês subsequente. Acordam cedo, tomam banho, 

vestem uma roupa maltrapilha para passar a imagem de que estão ―precisando 

pedir‖, fazem o café e o bebem. Terezinha arruma suas filhas e as deixa na 

casa da sogra. A filha mais velha, Ruth, estuda apenas pela parte da tarde e fica 

ajudando sua tia a cuidar da irmã mais nova, Vanessa. Terezinha e Vitória 

pegam cada uma um saco de nylon, daqueles usados pelos feirantes para 

guardar batatas, e seguem para a parada dos alternativos. Elas costumam viajar 
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no alternativo que sai às 6:00h da manhã e retornam no que chega à Cruzeta 

por volta das 11:30h.   

Ao visitar os ciganos de Currais Novos, em especial, a cigana Irene, 

quando teve oportunidade me chamou para conversar em particular e me pediu 

que falasse com meus conhecidos para conseguir alguma coisa para ela e sua 

família, pois passam necessidades. Quando conseguisse podia mandar para a 

casa de ―Netinha‖ (Nazaré) que ela encarregava de enviar para Currais Novos.  

Quando estávamos retornando de uma viagem a São José do Seridó, 

próximo à casa de Nazaré avistamos os homens ciganos e as crianças na rua. 

Os homens estavam olhando um carro e as crianças brincando de bola. 

Horácio, o filho mais velho de Nazaré, quando nos viu veio na nossa direção. D. 

Nazaré já foi me dizendo: ―Pensam que é comida!” Quando ele se aproximou 

ela já foi dizendo que não era comida, eram umas panelas. Horácio ficou para 

trás e me perguntou: E perfume não trouxe não? Mas nunca me arrumou 

aquelas amostras! Como minha mãe revende cosméticos, sempre tem amostras 

de perfumes e quando posso dou algumas. O ato de pedir, portanto, não se 

estritamente direcionada às mulheres, os homens também pedem quando surge 

oportunidade.   

O ato de pedir, dessa forma, apesar de ser um ato restrito das mulheres, 

em especial, são elas que saem para pedir, não é direcionado apenas para a 

subsistência alimentícia, como apontei anteriormente. Daí pedirem também 

perfumes, sabonetes, shampoo e produtos de uso pessoal, assim como sabão 

para lavar roupas, vasilhas e panelas para guardar e preparar os alimentos. A 

cigana Vitória visitou a loja de cosméticos da minha mãe e perguntou sobre o 

preço dos perfumes, pois estava sem nenhum. Quando falei os preços ela disse 

que não dava para ela, pois eram caros, queria um perfume mais em conta. Na 

hora foi perguntando se não tinha nenhuma roupa que não usava. Perguntei se 

não queria  alguns produtos de limpeza para cabelos, pois tinha uns que estava 

com prazo de validade próximo e não iria mais vender, a felicidade apareceu em 

seu rosto, agradeceu e disse: Oh se não quero, estava precisando mesmo, não 

tinha nada! 
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Por vezes, o ato de mendicância é visto pelos não ciganos como uma 

característica dos ciganos atrelada à ideia de que eles são ociosos, miseráveis 

e vítimas. Como diz Terezinha de Jesus (68 anos), moradora da cidade de 

Florânia: cigano vive pedindo. E você nem prometa nada para eles não, que 

eles não te deixam em paz. Tem hora que até tenho pena, sabe? Eles são uns 

coitados! Outra moradora de São Vicente, Rafaela (20 anos) diz que trabalha no 

comércio local e se elas chegarem pedindo e você não der, elas saem bravas, 

rogando praga. O sentimento de ―pena‖ descrito pela primeira entrevistada 

revela o quão à prática de pedir está conectada às interações entre estes 

sujeitos que veem os ciganos enquanto vítimas de algo que não conseguem 

controlar. Por outro lado, o pedir revela um sentimento de desconforto quando 

ela aponta que não se deve prometer nada a cigano, pois eles não te deixam 

em paz. Dessa forma, o lugar dos sentimentos nas interações entre ciganos e 

não ciganos nos traz o cotidiano de práticas que impulsionam ou retraem a 

ação: podem sentir ―pena‖ ou ―repulsa‖.  

Nessa perspectiva, o lugar dos sentimentos relacionados às interações 

existentes entre os ciganos e não ciganos revela a peculiaridade do campo das 

emoções. Pode-se pensar que os sentimentos são emoções que regem apenas 

o individuo, como propõe a psicologia, no entanto estas emoções estão 

vinculadas às interações sociais. Assim, não é o sentimento em si que nos 

interessa, mas sim as formas de interações por ele engendradas. Conforme 

sugerem Lutz e White (1986, p. 431): 

 

A incorporação da emoção na etnografia permitirá apresentar 
uma visão mais completa daquilo que está em jogo para as 
pessoas em seu cotidiano. Ao reintroduzir a dor e o prazer em 
toda a sua complexidade em nossos retratos da vida cotidiana 
das pessoas em outras sociedades, podemos humanizar esses 
outros diante do público ocidental. 

 

Em outro momento quando chegávamos à rua dos ciganos de um dia de 

feira, a cigana Terezinha me disse: O povo tem inveja de mim! E mais aquelas 

ali (se referindo as ciganas que moram perto dela). Por esse motivo pediu para 

não passarmos pela rua na qual as outras ciganas moravam.  
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 As outras ciganas não fazem o percurso de D. Nazaré, elas geralmente 

vão às cidades no dia de feira livre. Pedem nas barracas de frutas e verduras. O 

que para D. Nazaré não serve, como diz a respeito disso. 

Ana Paula vai fazer a feira, mas só traz coisa que não presta. 
Não consegue comida grossa. É fruta e verdura, naum, presta 
não! 

 

Já Ana Paula, filha de D. Nazaré, comenta sobre o ato de pedir. 

Virgínia: Vim ontem aqui, mas você nem estava! 

Ana Paula: Foi... eu fui para Parelhas pedir. 

Virgínia: Ah sim! Mas você vai sempre pedir lá? 

Ana Paula: Não. Eu tenho vergonha sabe! Só fui porque Nazaré 
estava doente e não podia ir. 

Virgínia: Ah! Mas você conhece as amigas dela que ela costuma 
pedir? 

Ana Paula: Não, porque eu peço na feira sabe. Não, vou nas 
amigas dela não. Eu peço nas barracas, aos homens que 
vendem na feira.  

 

Nos dois depoimentos visualiza-se como certos costumes por vezes não 

são tão aceitos por todos os membros do grupo, chegando a alguns terem 

receio e vergonha de fazê-lo, mas por outro lado se não fazê-lo há repreensão 

pelo grupo, principalmente o familiar.  

Um dia conversando com a cigana Abigail perguntei-lhe a respeito do 

pedir e ela me falou que vão pedir em Caicó e São José porque tem vergonha 

de pedirem na cidade onde moram. Tal significação de ―vergonha‖ remete a algo 

de ―evitação‖, algo que deve ser evitado. É um sentimento que perpassa pela 

própria relação que elas querem ter com a população da cidade onde moram, 

pois tal prática de pedir pode afetar a relação com a esta última.  

É um sentimento que surge tanto nas ciganas jovens quanto nas mais 

velhas. O que diferencia é a forma como ele surge, o contexto ao qual estar 

relacionado. Ana Paula tem vergonha em pedir nas casas, mas não sente 

vergonha em pedir no ambiente da feira, aos feirantes; já Abigail diz ter 

vergonha em pedir na cidade na qual mora, mas não sente vergonha em pedir 
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nas casas das suas amigas nas cidades vizinhas. A atribuição do sair para pedir 

é dever das mulheres, sejam elas jovens ou adultas. Dessa forma, o sentimento 

de vergonha sempre estar perpassando e induzindo a ação dessas mulheres.   

Nesse contexto, há uma organização familiar que gira em torno da 

renda. Se os homens não conseguem um trabalho, o sustento da casa é função 

da mulher. Quando eles estão trabalhando, ajudam no sustento, mas em sua 

grande maioria as mulheres não deixam de pedir, ler a mão, cortar baralho ou 

rezar para sobreviver. Quando o filho se casa e vai morar em outra residência, 

não assume mais nenhum vínculo de renda com a mãe e irmãos, agora o que 

ganha é direcionado para a sua esposa e filhos.  

Outro ponto crucial diz respeito a certo mal-estar existente entre as 

mulheres ciganas, em especial. O acontecido descrito acima sobre a questão da 

inveja apontada por Nazaré revela essa peculiar relação entre as ciganas. 

Descrevi que há uma rede de amizade fora do grupo cigano que pela qual as 

ciganas circulam na intenção de angariar o sustento da família e até certo ponto 

a rede de amizade de uma cigana é inviolável para outra. Digo até certo ponto, 

pois em diversas vezes a cigana Nazaré me disse que não me iludisse com as 

ciganas. Percebi essa situação antes mesmo de falar diretamente sobre as 

relações entre ciganas.  Quando comecei a frequentar a casa de Terezinha, 

casada com um filho de Nazaré muitas vezes me falavam com menosprezo 

uma da outra.  Pensei que seria apenas sentimentos de ciúmes por conta de Zé 

do Ouro, a mãe que perde o filho para outra mulher, e a mulher cujo marido não 

deixa de ser filho de outra mulher.  

Certo dia, em um sábado, dia de feira livre na cidade de Cruzeta, estava 

em casa e Nazaré chegou já me dizendo que havia umas ciganas na cidade e 

se elas fossem a minha casa para eu não cair na ―lábia‖ delas:  

 

Eu tô avisando. Não se lese não com cigana! Se elas vier para 
ler sua mão ou cortar baralho diga que não acredita nisso! E se 
disserem se você quer uma oração, diga que só confia e 
acredita em Deus! Não se lese não!    
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Ela me repetiu isso diversas vezes. Percebo o quanto, de certa forma, a 

rede de amizade de uma cigana pode ser frágil, e ela se sente ameaçada com a 

chegada de outra cigana. Como ela mesma diz: tem que ter a confiança, se não 

já viu! De quê que adianta vir aqui lhe enganar? Deus me livre! É melhor eu 

chegar aqui e dizer Virgínia eu tô passando fome do que lhe enganar! Não vivo 

disso não. Deus me defenda! 

Não sabia que havia chegado essas ciganas na cidade, então quando 

Nazaré foi me informar a curiosidade surgiu e fiquei interessada em saber mais 

sobre essas ciganas. No momento me perguntei de onde eram? Porque 

estavam em Cruzeta? Pensei que seriam apenas algumas ciganas que vieram 

de alguma outra cidade próxima para fazer a mesma coisa que as ciganas de 

Cruzeta fazem nas outras cidades: fazer a feira. Porém, algo maior estava longe 

da minha percepção superficial.  

Logo após Nazaré sair da minha casa, recebo uma ligação de um 

parente. Ela me pergunta se eu fui ou ainda ia à feira, pois a rua estava cheia 

de cigana querendo ler a mão. Nesse momento, perguntei que me falasse mais, 

pois queria saber sua reação frente a essas ciganas ―desconhecidas‖ parando 

as pessoas na feira. Ela foi me descrevendo a situação.  

 

Eu ia andando na calçada e uma cigana me parou e disse: ei a 
senhora é do sítio? E eu respondi que não. Aí a cigana disse 
que tinha uma amiga do sítio e que achou eu parecida com ela. 
Aí a cigana perguntou se eu queria que ela lesse a minha mão e 
disse que ainda diria o nome da mulher que tem inveja de mim. 
Aí eu perguntei de onde a cigana era e ela me disse que era do 
Maranhão. Eu disse que não estava interessada que lesse a 
minha mão e fui embora (Francisca Paulina, 48 anos). 

 

Quando recebi essa ligação decidi ir à Feira ver quem eram essas 

ciganas.  A feira é bastante movimentada e acontece todos os sábados a partir 

das 5h da manhã até meio dia. Durante este período a feira é bastante 

frequentada, pois nela se encontra frutas, verduras, hortaliças, peixes, queijo, 

feijão verde, etc tudo bem fresco, além de uma variedade de produtos. Então, o 

setor comercial se torna movimentado trazendo comerciantes e agricultores da 
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cidade e de outras cidades para venderem seus produtos assim como atrai 

diversos clientes da própria cidade como de outras. Por conseguinte, as ciganas 

que avistei na feira estavam oferecendo a leitura da mão e quando me pararam 

para oferecer perguntei-lhes de onde eram e uma delas respondeu que eram do 

Maranhão. Eram três ciganas que se vestiam com saias ou vestido longos e 

ficavam divididas pela feira. Elas paravam as pessoas, principalmente mulheres, 

oferecendo a leitura da mão. Não havia nenhum homem com elas. Ficaram pela 

feira até meio dia. Porém, vi poucas pessoas aceitarem o serviço que estavam 

oferecendo. 

Como apontou Nazaré e minha tia sobre as ciganas que haviam chegado 

à cidade, o fato de serem desconhecidas na cidade gera certo receio por parte 

dos moradores em aceitar seus serviços de leitura da sorte. Por outro lado, elas 

se utilizam de estratégias de persuasão atreladas ao que se é conhecível: achei 

você parecida com uma amiga que mora no sítio. O ser conhecível ou não se 

revela peculiar nas relações que se vão sendo estabelecidas.  

Depois que D. Nazaré me visitou comecei a pensar sobre sua atitude. 

Como Gilberto Velho diz, o antropólogo deve tentar entender as estratégias das 

pessoas nas dinâmicas das cidades. Desse modo, a curiosidade em conhecer 

as ciganas que chegaram à cidade me fez visitar a casa de D. Nazaré no outro 

dia pela manhã. Era um domingo e quando cheguei à rua dos ciganos estava 

movimentada. Havia alguns ciganos que não conhecia mexendo em um carro 

parado em frente à casa de Gilberto. Passei pela casa de Terezinha que me 

convidou para entrar e sentar. Ela estava com seu bebê de 4 meses e ficamos 

conversando sobre ela quando um carro para em frente a sua casa e o homem 

que estava dirigindo pergunta pelo marido dela, conhecido por Zé do Ouro. O 

homem que estava no carro queria um balde de água de beber. Zé do Ouro vai 

à cozinha e pega uma garrafa pet com água e diz que só tinha daquele jeito. O 

homem estava com sua esposa e disseram que não tinha problema. Quando 

saíram na mesma hora Terezinha me diz: eles também são ciganos. Mas não 

são daqui não. Quando perguntei de onde eram, Zé do Ouro respondeu que 

eram de Condado. Condado, cidade do Estado da Paraíba. Na hora perguntei e 

o que eles vieram fazer em Cruzeta e Terezinha disse que eles são assim vivem 
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andando, aí se na cidade não der certo vão embora.  

Uma das filhas do patriarca da família dos ciganos de Condado é casada 

com o irmão de Márcia, que reside em Cruzeta. Então, há uma parentela entre 

eles. Porém, os demais ciganos de Cruzeta não os conheciam, apenas 

conheciam a esposa do irmão de Márcia que já havia passado uns tempos pela 

cidade. Dessa forma, os demais ciganos só vieram a ter contato com o restante 

da família de Condado quando estes chegaram à cidade.   

Nessa perspectiva, a característica da movência que move os ciganos 

nas cidades cujos parentes residem, pode ser pensado sobre duas formas: uma 

para pedir e negociar e outra para visitar parentes. O que não impede que 

essas movências sejam cambiáveis, ou seja, que ao visitar um parente eles 

também não possam negociar ou pedir.  

A relação que eles estabelecem com os ciganos das cidades 

circunvizinhas a Cruzeta vai desde o mero visitar parentes ou para manter 

relações de negócio. No entanto, percebemos uma movimentação ou trânsito 

de parentes que moram em outras cidades distantes à Cruzeta, como neste 

caso dos ciganos da cidade de Condado – PB. Dentro do qual existia uma 

parentela entre uma das filhas do patriarca da família e o irmão de uma das 

ciganas que residem em Cruzeta.  

O exemplo dos ciganos de Condado é algo peculiar e que difere dos 

ciganos residentes no Seridó do RN. Percebemos que eles ainda se utilizam da 

característica da movimentação em família. Talvez seja uma forma de melhorar 

o desempenho comercial, por exemplo. As mulheres saíam em grupo para a 

feira, iam pedir para ler a mão. Os homens sempre saíam em dupla ou tria para 

tentar trocar alguns objetos como relógios e motos. Podemos até pensar que ao 

se deslocarem de Condado para Cruzeta como o ―tempo de antigamente‖, a 

família garantiu uma coesão maior frente aos próprios ciganos que residiam na 

cidade. Pois a presença de novos ciganos, ―agride‖ a rede já estabelecida de 

―amizade‖ dos que residem na cidade. Quando Nazaré foi me avisar que havia 

ciganos novos na cidade, em especial ciganas, além do mais avisar para não 

me lesar com elas, revela a real preocupação de que novos ciganos 

prejudiquem o que já estar, de certa forma, garantido. Ou seja, a rede de 
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amizade construída entre os ciganos já residentes na cidade com os não 

ciganos.    

Busquei encontrar outros ciganos nas cidades próximas a Cruzeta. Por 

diversas vezes cheguei à cidade de São Vicente e Currais Novos em busca dos 

ciganos que  moram nessas cidades e os quais fazem parte da família Soares 

da cigana Nazaré. No entanto, a resposta era uma só: os ciganos viajaram. Eles 

fecham as portas das casas e viajam para outras cidades em busca de recursos 

financeiros.   

Essa movência do pedir não se resume apenas no ato de pedir esmolas, 

mas há também o interesse de algumas ―amigas‖ em desvendar a sorte por 

meio do baralho ou ainda que curem de algum mal. E Dona Nazaré assim faz. 

Corta o baralho e desvenda a sorte para aquelas que a pedem. Em outros 

momentos a pessoa quer que ela realize uma reza para a cura de alguma 

doença ou ―mal olhado‖. O pagamento é efetuado com dinheiro ou com 

alimentos, vestuário, produtos de limpeza e higiene pessoal. Algumas vezes ela 

não consegue muita coisa, em especial alimentos. O que recebe, em sua 

grande maioria, são roupas usadas, panelas e coisas de casa que as amigas 

não querem mais.  

 

 

Foto 12: Momento da reza contra mal olhado 

 

Fonte: Virgínia Araújo (2014) 
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A religiosidade Calon ainda é permeada por desencontros. Eles se dizem 

católicos, porém não frequentam Igreja, apenas quando há batizados, 

casamentos e funerais. Mas até nesses momentos é visualizada um receio em 

ficar dentro da Igreja por muito tempo. Segundo Batista (2015) um dos seus 

colaboradores afirma que dá agonia ficar em lugar assim fechado. Conta ainda 

que quando vai à Igreja para alguma cerimônia importante, como um batizado, 

ele não consegue ficar muito tempo dentro do templo, porque se sente preso. 

Porém, segue os mandamentos de Deus e por isso batiza seus filhos e os casa 

na Igreja católica, que é o certo.  

A autora ainda aponta que a maioria dos colaboradores afirmava que 

quase não tiveram vida ativa dentro de templos religiosos ou seguiram 

continuamente, durante toda a vida, uma religião. E também não acrescentaram 

algo que relacionasse algum tipo de religiosidade específica da etnia, que fosse 

realizada por eles mesmos. (BATISTA, 2015, p. 175). Não é diferente dos 

ciganos que moram na Região do Seridó. Em todas as residências visitadas há 

alguma imagem de santos católicos e em algumas, essas imagens são 

ornamentadas com fitas coloridas. Várias vezes as mulheres chegavam a 

perguntar se não tinha alguma fita para ornamentar as suas imagens de santos. 

Ao entrar na casa é usualmente comum que os ciganos se benzam e beijem a 

imagem que está emoldurada na parede. No entanto, frequentar um templo 

religioso não é algo comum e quando vão preferem ficar do lado de fora. 

No entanto, ao peculiar surge em situações inesperadas. Silva (2010) ao 

estudar as Covinhas, santuário popular localizado no município de Rodolfo 

Fernandes – RN, como um lugar que movimenta uma diversidade de sujeitos e 

por meio deles e das relações estabelecidas, conferem uma dinâmica própria ao 

espaço. Dentro desse contexto surgem os ciganos. Eles aparecem no trabalho, 

descritos como um grupo articulado de ciganos de Florânia/RN, do Ceará e da 

Paraíba que começou a se deslocar até Rodolfo Fernandes a partir de 2006. Os 

anos seguintes, o número de ciganos que frequentavam a festa era cada vez 

maior.  

Os ciganos haviam chegado em 2006, mas sua identificação 
com o santuário e a festa foi tamanha que eles resolveram 
replicar a romaria anual. Estar lá para os ciganos tornou-se um 
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momento de estreitar as relações em torno de uma identidade e 
de uma sociabilidade. A romaria para os ciganos, portanto, 
significa, sob a alegação da fé, a culminância de relações 
enraizadas em suas tradições (SILVA, 2010, p. 102). 

 

Mas qual realmente seria a causa dessa romaria cigana à festa dedicada 

às Covinhas? Silva (2010) descreve que ―As Meninas das Covinhas‖, eram duas 

crianças que faziam parte de um grupo de retirantes que buscava alternativas 

ao flagelo da seca na década de 70. Sem saber ao certo seus nomes ou suas 

referências genealógicas, elas ficaram registradas na memória popular como as 

meninas que morreram na infância decorrente de falta de comida e água. Então, 

é apontada uma ―invenção do espaço‖ e da ―tradição‖. Ela descreve que duas 

invenções podem ser visualizadas: uma a invenção das Covinhas sobre 

orientação de Seu Bento que constrói uma narrativa sobre as meninas e outra a 

apropriação identitária das meninas por parte dos ciganos.  

O grupo que vai às Covinhas se define como uma grande 
família, mesmo que agrupe ciganos de vários lugares. O que os 
move até lá é outro traço marcante do grupo, a religiosidade. 
Portanto, eles encerram uma grande família piedosa, que 
cristaliza organização e devoção na articulação da ―Romaria 
para as Meninas da Covinhas – Peregrinas da Seca‖ (SILVA, 
2010, p. 191). 

 

Um ponto apresentado no trabalho diz respeito a uma entrevista 

realizada com o líder do grupo, na qual ele diz: Bento Honório sabe, que 

antigamente não existia retirante. Naquele tempo não existia retirante. Era 

cigano. Então, as meninas não eram crianças comuns, eram crianças ciganas. 

Dessa forma, a ida às Covinhas reforçaria simbolicamente o ser cigano. 

Essa relação associada ao movimentar-se, a um nomadismo, que seria 

característica peculiar dos ciganos atrelada a uma crença religiosa é visualizada 

também na Cruz da Menina em Patos – PB. No ano de 2013, em viagem que fiz 

a cidade de Patos –PB, fui visitas a Cruz da Menina. Inicialmente, a história não 

difere muito das Meninas da Covinha. No site da Diocese de Patos lemos o 

seguinte trecho: 

No início da década de 20, no século XX, chegava a Patos um 
casal campinense: Absalão Emerenciano e Domila 
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Emerenciano de Araújo, trazendo consigo uma criança, filha de 
retirantes e conhecida apenas por Francisca. A menina lhes fora 
dada, em uma das maiores secas da história, como única forma 
encontrada por seus pais de livrá-la da fome que assolava as 
famílias nômades, as quais viviam em um verdadeiro estado de 
miséria. Absalão teria a missão de manter em funcionamento o 
equipamento que fornecia iluminação noturna à cidade. Sua 
esposa, por sinal uma bela mulher, trazia consigo um gênio forte 
e desumano, transformando a criança em presa fácil, explorada 
no trabalho e submetida a constantes seções de tortura. Se por 
um lado não concordava, o homem do motor da luz aceitava as 
referidas práticas e, aos poucos, a tragédia passava a ser 
apenas uma questão de tempo. Em 10 de outubro, de 1923, por 
volta das 18h, cumprindo uma trajetória diária, Domila saiu de 
casa e seguiu ao encontro do esposo, determinando à inocente 
que após lavar a louça fosse dormir. Atraída pela algazarra das 
crianças, a pobre menina, após cumprir a tarefa, abre a janela e 
fica a contemplar as brincadeiras. O sono bate e, 
displicentemente, deita esquecendo-se de fechar a janela, o que 
seria o álibi de Domila, para espancá-la de forma brutal, 
utilizando-se da trave de madeira usada como taramela, 
culminado com o massacre. Com o crime, em plena madrugada, 
é traçado o plano de desova e a distorção da verdade. Absalão 
buscava um meio de livrar-se do corpo da menina, contratando 
uma viagem no caminhão de Zé Vicente, cujo motorista era 
conhecido como Hindu e morava na mesma artéria. Francisca 
era levada em saco de estopa e foi jogada no sítio Trapiá. No 
dia seguinte, enquanto Domila espalhava que Francisca havia 
desaparecido, o esposo encenava uma procura frustrada. Em 
13 de outubro, o agricultor Inácio Lázaro, se depara com os 
restos mortais da menina Francisca. Tratou de registrar o fato 
junto ao delegado Antônio Fragoso, que substituía o titular 
Vicente Jansen, o qual determinou a transferência do cadáver 
até a delegacia onde foi feito o reconhecimento e logo após o 
enterro. A essas alturas, os boatos na cidade já não deixavam 
nenhuma dúvida quanto à autoria do assassinato de Francisca, 
que teve entre outros ferimentos o crânio fraturado e um dos 
braços quebrados. Protegido por grandes nomes da política o 
casal não chegou a ser preso, mas não suportando a revolta 
popular teve que se transferir para a cidade de Campina 
Grande. No local onde encontrou o corpo da criança, o rurícola 
fincou uma cruz de madeira, a qual passou a servir de 
orientação. As pessoas que por ali passavam mantendo uma 
tradição religiosa, rezavam em sufrágio da alma da inocente. 
Certo dia, o agricultor José Justino do Nascimento, meditando 
sobre a grande seca que abalava a região, resolveu endereçar 
um pedido a Deus por intermédio da pequena ―mártir‖. Bem 
próximo do local, cavou uma cacimba e encontrou água 
suficiente para salvar o seu rebando. Como pagamento da 
promessa construiu uma capela em memória de Francisca, a 
qual foi inaugurada em 25 de abril de 1929. 
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Logo ao iniciar a descrição é revelada uma origem de certa maneira 

incerta: filha de retirantes. Ao conversar com a professora aposentada Lenice 

(62 anos) a história contada é essa descrita acima, no entanto, algo novo é 

apontado: a criança era uma cigana, filha de um casal de ciganos. Eles estavam 

de passagem por Patos e como não tinham como sustentar a filha, pois estava 

passando por uma seca enorme, a entregaram aos cuidados de Absalão e 

Domila. Ou seja, segundo a professora, o casal não chegou trazendo a Patos 

trazendo a menina, mas já moravam na cidade quando um casal de ciganos 

entregou a menina para eles ―criarem‖.  

O que é análogo às duas situações: a ligação estreita entre uma 

identidade cigana atrelada ao nomadismo e a religiosidade popular. A romaria 

que leva os ciganos a participarem das festas religiosas ligadas às tradições e 

crenças que se revelam sobre a ótica da morte de crianças ciganas15 nos traz a 

reflexão sobre uma religiosidade cigana. Embora não desenvolva de maneira 

complexa, a religiosidade aqui apresentada pode surgir em alguns grupos 

ciganos, não sendo ao amplificado para todos eles. Ao perguntar aos ciganos 

de Cruzeta sobre as romarias às Meninas da Covinhas, por exemplo, eles nem 

mesmo sabem do que se trata.   

Por conseguinte, as práticas como a quiromancia e cartomancia 

praticadas pelas mulheres ciganas são vistas pela doutrina católica como algo 

errado, porque gera na pessoa que a procura uma curiosidade doentia. A 

religião católica aponta ainda que essas pessoas passam a não mais ter Deus 

como a fonte de Vida que rege todas as coisas, mas começam a colocar sua 

confiança naquilo que as quiromantes e cartomantes dizem ao ler a mão e 

colocar as cartas. Tal visão foi colocada em prática nas perseguições às 

chamadas bruxas, pois praticavam atos estes contrários às premissas da 

doutrina católica.  

Mais uma vez tais concepções são atreladas à imagem dos ciganos ao 

sobrenatural. Diz Ferrari (2002, p. 61) que ―embora de maneira tangencial, essa 

reação agressiva, que parece ver a cigana como fonte eminente de perigo, 

                                                           
15

 Trabalharei mais adiante sobre a concepção de morte e nomadismo cigano.  
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anuncia outro código para falar dos ciganos: ―bruxaria‖, ―sacrilégio‖, 

―profanação‖ são termos que aludem ao sobrenatural, (...)‖. A autora ainda 

desenvolve a ideia que a representação associada dos ciganos a adivinhação 

representa um nomadismo metafísico. Os ciganos veem e sabem das coisas 

que não estão ao alcance de todos, dessa forma o segredo atribuído a este 

mundo metafísico coloca o cigano, em relação ao Ocidente, em um lugar 

estruturalmente delimitado pelo mistério que envolve as práticas cartomânticas 

e quiromânticas. É a relação que se estabelece entre o ―nós‖ e os ―outros‖, por 

muitas vezes dotadas de carinho, mas por outras alicerçadas no preconceito. 

As ciganas se utilizam de ramos verdes, rezas do catolicismo, a 

denominação de santos protetores que corroboram e alimentam o ritual de cura 

proferido por elas. A reza, portanto, é utilizada por muitas vezes para conter 

algum mal, doença corporal e espiritual com elementos do universo do 

catolicismo. Um dia ao chegar à casa de Nazaré, esta me pergunta se tinha 

lápis para copiar uma reza que havia prometido a uma amiga de São José do 

Seridó. Então, ao confirmar que possuía o objeto ela ia falando e eu copiando a 

reza que se segue:  

 

Eu beijo a cruz de Jesus 

Eu consigo a santa oração 

Da Virgem da Conceição 

Esposa, casta e fiel 

Pelo vinagre e a fé 

Que Cristo bebeu na cruz 

Rogará por mim Jesus 

Em toda batalha cruel 

Um anjo Custódio 

Semente da cruz 

Chamei por Cristo 

Me vala Jesus 
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Me livra de todo perigo 

Me guarda por toda noite 

E amanhã por todo dia 

Lá vem meus inimigos 

Eu dele vou me fugindo 

Com o manto de Senhor Jesus Cristo 

Eu irei me cobrindo 

Oração com dor e com fé 

Oração de Santa Helena viajante da Bahia 

Me livra de todo perigo fechado 

Me guarda por toda a noite 

E amanhã por todo dia 

Sente minha Santa Catarina 

Linda como sol 

Brilhante como as estrelas 

Abençoai meus caminhos 

Me livre de olho grande 

                                            Ofereço um pai-nosso com ave-maria ao meu anjo 

da guarda.  

(Oração contra todos os males, Cigana Nazaré, 67 anos, Cruzeta).  

 

Ela roga por Jesus e algumas santas e anjos como a Virgem Conceição, 

que na Igreja Católica é conhecida por Imaculada Conceição a qual direcionada 

à Maria, mãe de Jesus, nasceu sem pecado original. Ao falar do anjo Custódio 

ela corrobora com as orações proferidas a esse anjo que tem como emblema as 

orações que se destinam a livrar-se de inimigos, inveja e feitiços. Santa Helena, 

por sua vez, vista como a protetora dos sonhos, do que não se alcança, é 

clamada para proteger contra os perigos invisíveis durante a noite. Por último 

Santa Catarina, invocada como protetora contra acidentes, é acionada para 
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abençoar os caminhos e livrar da inveja e mau olhado. Desse modo, se 

utilizando de elementos do catolicismo, a cigana Nazaré lança contra todos os 

males uma oração carregada de simbolismo. Simbolismo este que embebe 

crenças,  

Em outra oração para a proteção contra qualquer mal, a cigana Irene diz: 

Eu beijo, eu consigo  

A Santa oração da Virgem da Conceição, 

Maria, filha Sagrada, 

Fosse a minha protetora 

Pelo vinagre e a fé, 

Que Cristo bebeu na Cruz, 

Valei por mim Senhor Jesus, 

Meu Anjo Custódio, 

Semente da Cruz, 

Chamei por Cristo,  

Me vale Jesus! 

Lá vem meus inimigos, 

Eu deles foi-me fugindo,  

O manto do meu Senhor Jesus Cristo 

Eu irei me cobrindo, 

Me livra de todo perigo 

Fechai o meu corpo 

Para tudo de quanto for ruim. 

Deus na frente, Pai da guia, 

Me acompanha a Deus  

E o filho da Virgem Maria. 

Me guarde por toda a noite 

E amanhã por todo dia 
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Ofereço um Pai Nosso 

Ao anjo da minha guarda. 

(Oração para proteção – cigana Irene, 70 anos, 

Currais Novos). 

 

Santos (2007) ao trabalhar com o processo de saúde e doença 

direcionado à cura por meio das rezadeiras de Cruzeta – RN , diz que 

  

As rezadeiras ou benzedeiras são mulheres que realizam 
benzedura. Para executar esta prática, elas acionam 
conhecimentos e rezas com o objetivo de restabelecer o 
equilíbrio material ou físico e espiritual das pessoas que buscam 
a sua ajuda. Para compor o ritual de cura, as rezadeiras podem 
utilizar vários elementos: ramos verdes, gestos em cruz feitos 
com a mão direita, agulha, linha, pano e reza (SANTOS, 2007, 
p. 15). 

 

Algumas mulheres ciganas além de praticarem a quiromancia e 

cartomancia atuam como benzendeiras rezando sobre a cabeça daqueles que 

querem se livrar de algum mal. Dessa forma, elas se assemelham as rezadeiras 

de Cruzeta trabalhadas por Santos (2007), porém diferentemente das 

rezadeiras, elas pedem alguma coisa em troca. Pode ser em dinheiro ou 

qualquer outra coisa como alimento, perfume e roupas. Em uma das viagens a 

São José, um senhor que estava sentando numa cadeira de balanço em frente 

a sua casa, chama a cigana Nazaré e lhe pergunta se ela reza. Ela 

imediatamente pega um galho com folhas verdes de pé de fígo que tinha em 

frente à casa e pergunta para que o senhor queria que ela rezasse. Ele falou 

que tinha uma ferida na perna que não cicatrizava, por vezes sangrava e 

precisava fazer curativos todos os dias e gostaria que ela rezasse para a cura 

do mal. Assim, ela profere uma oração e após terminar ele lhe dá R$ 2,00.  

A cigana Irene, residente em Currais Novos é irmã de Nazaré, além de 

colocar cartas e ler a mão, ela também reza. Na reza descrita acima, por 

exemplo, ela profere uma oração forte contra qualquer tipo de mal. Essa oração 

foi entregue a uma de suas amigas. Irene estava em Cruzeta visitando sua irmã 
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e também para realizar uns exames no laboratório daqui, já que aqui é mais em 

conta. Ela ao sair do laboratório foi visitar uma de suas amigas e ao chegar à 

casa começou a conversar com sua amiga. Disse que estava doente e estava 

em Cruzeta para fazer uns exames, mas não tinha dinheiro para pagar. Nesse 

momento, perguntou se não queria que ela colocasse cartas. Sua amiga foi 

enfática: Não. Quero que você me dê uma reza, pois tem muita gente com olho 

gordo invejoso em cima de mim!  Não demorou a Irene me pedir para escrever 

a oração para entregar-lhe.   

Por conseguinte, pensar em reza, cura, benzimento como a mesma coisa 

é pensar nos termos usualmente utilizados pelas ciganas e não ciganas que se 

utilizam do ritual, para designar um processo no qual um individuo está com 

problemas de saúde. Tal processo ritualístico garante simbolismos e uma 

oratória voltados para a cura da enfermidade. 

Assunção (2009) diz que alguns autores que trabalham com o catolicismo 

popular diferenciam as categorias de rezador e curandeiro. O rezador seria 

aquele que reza sobre a cabeça da pessoa doente, ele teria certo dom especial. 

O curandeiro seria aquele que combina à reza o uso de remédios caseiros. No 

caso das ciganas que residem pela Região do Seridó às práticas de benzimento 

se assemelham à imagem de rezadeira.  

Já no trabalho de Andrade Júnior (2002) sobre a devoção ao túmulo da 

cigana de etnia Rom, conhecida por Sebinca Christo, na cidade de Lajes em 

Santa Catarina, traz para a discussão outro ponto. Enquanto viva a cigana era 

procurada por muitas pessoas que recorriam a Sebinca buscando a cura para 

alguma doença.  Seu entrevistado, que na época da morte de Sebinca ajudou 

nos preparativos do enterro da cigana, afirmou que ela possuía habilidade em 

lidar com plantas e fazia remédios para várias moléstias. Segundo ele, as mães 

levavam seus filhos que recebiam remédios feitos à base de ervas.  

Desse modo, se visualiza dois modos de benzimento que se 

diferenciam dentro dos diversos grupos ciganos existentes. Nesse patamar, se 

encontramos ciganas que apenas rezam se utilizando de ramos e uma oratória 

para algum mal, podemos também encontrar em outros grupos a forma de 
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curandeiras que se utilizam, além da reza, dos remédios preparados à base de 

ervas. 

  A cura da doença por meio de orações, rezas, benzimentos, erva, 

xaropes, lambedores, revela a crença popular em tradicionalidades atrelada à 

relação estabelecida entre ciganos e não ciganos. Externos ao grupo familiar, 

ciganos e ciganas mantêm um cotidiano de relacionamentos de amizades. 

Amizades estas que perpassam o caráter da dádiva em busca de um bem 

comum: a cura. No entanto, interno ao grupo o aspecto do benzimento para a 

cura relacionada a alguma enfermidade não é visualizada.  

 Em nenhum momento a crença nas rezas e benzimentos é visualizada. 

Certo dia, Nazaré chegou a minha casa e reclamava que estava doente, que 

quase morreu prostrada em uma cama sem conseguir sair para lugar nenhum. 

Aí minha mãe perguntou-lhe: e porque a senhora não se cura, não reza na 

senhora mesmo? Imediatamente a resposta surgiu: não posso. A reza que eu 

faço só serve para os outros. Não serve para mim não! Percebe-se que a reza é 

algo dotado para fora do grupo, para manter as relações com aqueles que não 

são ciganos. Desse modo, a crença na cura pela reza pelas benzedeiras da 

família não é algo dotado entre os ciganos, é o que veremos adiante ao 

falarmos sobre doença. 

 

3.2  Doença, morte e movência 

 

O significado de estar doente é entendido como a percepção de 

sensações e sintomas desagradáveis: cansaço; dor de cabeça; dor no corpo; 

sono ou falta dele; fraqueza; falta de apetite; febre, e etc. Identificados pelo 

médico ou pelo paciente, representam a doença como uma construção social, 

traduzida, narrada e processualizada de maneira individual a partir do contexto 

ao qual o sujeito está inserido. Assim, o estar doente não condiz apenas aos 

sintomas físicos e fisiológicos atrelados ao corpo individual, mas numa 

intercambiável relação estar doente é dar significados aos sintomas e 
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interpretações sobre este estado a partir de um conjunto de símbolos da cultura 

e sociedade das quais o indivíduo está inserido. 

Desse modo, ao estar doente, o sujeito busca formas e cuidados para 

reestabelecer à saúde. E essa busca de como ela deve ser reestabelecida é o 

que torna a dicotomia saúde/doença culturalmente exemplificada. Pode-se 

procurar amenizar ao até curar a doença por meio das crenças a remédios 

naturais com receitas de xaropes diversos, assim como pela reza (benzedeiras) 

e por meio dos saberes médicos.  

Assim, sabemos que o pressuposto de um indivíduo ir ao 
médico é a suposição de que este saber poderá ajudá-lo de 
alguma forma. Seja para o alívio ou a cura da dor, o saber 
médico tentará através do prognóstico e diagnóstico livrar ou 
amenizar o individuo do ―mal‖ que está sentindo. O que está 
implícito é a idéia de que o médico restaurará a ―ordem‖ 
perdida, ficando evidente a sua interferência não só no individuo 
como na sociedade (SOUZA, 2008, p. 16). 

 

O modelo biomédico leva em consideração a doença e não o doente. Tal 

perspectiva caracteriza o ser humano como partes. A atenção é voltada para 

aquele organismo, aquele órgão que adoeceu visando exclusivamente o seu 

tratamento para que este volte a operar corretamente. O seu objetivo é 

constituir o diagnóstico para poder apropriar as técnicas, o conhecimento 

científico e tecnológico tratando a doença e não o doente, o ser humano 

(CORREA, 2011).  

Dessa forma, ao visualizar uma tecnicidade de papéis a desempenhar a 

busca pela dor, ou por onde se dói, qual órgão está doente, reflete um saber e 

prática que decodifica o organismo biológico. No entanto, o que nos interessa 

são as interpretações dadas de como, do por que estar doente e do como curar. 

Pois, tais interpretações sobre o processo do adoecer e as manifestações que 

são acionadas para enfrentar este estado estão ligadas ao corpo individual, mas 

também ao social e ao cultural, dos quais o individuo faz parte.  

 

Quando se fala em dor, a tendência é associá-la a um 
fenômeno neurofisiológico. Admite-se, cada vez mais, que 
existam ―componentes‖ psíquicos e sociais, na forma como se 
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sente e se vivencia a dor. Esta concepção, no entanto, implica a 
dor como uma experiência corporal prévia, à qual se agregam 
significados psíquicos e culturais (SARTI, p. 04, 1998). 

 

A concepção de saúde e doença para os Calon se revela um campo 

fascinante e inexplorado no contexto brasileiro, em especial nas ciências 

sociais. No entanto, alguns trabalhos de outras áreas merece destaque, como o 

de Leandro (2008). Apesar de não tratar diretamente do aspecto da 

saúde/doença revela peculiaridades importantes no cuidar das ciganas 

relacionado ao processo de gestação, parto e nascimento no Sertão Paraibano. 

Nesse trabalho, Leandro aponta uma crença envolta pelo manto do misticismo, 

pelo significativo poder da fé, da oração e da crença nas divindades, a quem 

recorrem para a preparação do enfrentamento dos riscos durante o processo de 

gestação, parto e nascimento. Braga (1997) em artigo da Revista de 

Enfermagem da USP, enfoca a crença de cuidados, valores, modo de vida, 

visão de mundo de um grupo cigano de origem ROM em uma perspectiva de 

enfermagem transcultural apresentada pelo autor Leininger (1981). Desse 

modo, são ainda poucos os trabalhos que abordam a questão da saúde/doença 

na perspectiva dos ciganos. Silva (2006) ao tratar sobre o sistema de saúde na 

cidade de Porto Alegre – RS buscou observar a relação estabelecida entre 

comunidade cigana e o Hospital de Clínicas desta cidade. Numa perspectiva 

relacionada à saúde com foco na hospitalização, a autora observou duas 

famílias ciganas entre os anos de 2004 e 2006 no tocante a relação 

estabelecida com o atendimento de urgência, parto e seguimento de 

tratamentos.   

A procura por atendimento médico. É quase sempre motivada 
por algum sintoma mais agudo como dor incomum, 
sangramentos, edemas, perda de peso excessivas ou sintomas 
associados (entre outros), resultando nos atendimentos em 
caráter de urgência. A frase ―não tem dor, está bem‖ é bastante 
comum e significa a não necessidade de atendimento médico, 
mesmo em situações de patologias crônicas que necessitam de 
acompanhamento periódico. Foi observado também pouco 
conhecimento de alguns aspectos da saúde preventiva. Por 
exemplo, apareceu a crença de que crianças vacinadas não 
deveriam ter câncer e que o ―teste do pezinho‖ teria a função de 
diagnosticar esta, e qualquer outra doença, em crianças logo no 
nascimento (SILVA, 2006, p. 08). 



184 

 

No entanto, devemos lembrar que as questões que permeiam o processo 

de saúde/doença não é um processo puramente cultural. Mas a relação que é 

estabelecida por alguns autores atrelado determinadas doenças à etnia 

perpassa pelo âmbito social de falta de acesso ao sistema de saúde, condições 

econômicas e o próprio preconceito, como também demarcadores desse 

processo.  

Era uma tarde fria quando segui para o campo, em especial à casa dos 

Soares de Cruzeta. Entro pelo beco estreito que dá acesso ao quintal da casa. 

Deparo-me com o cigano Manuca que estava bêbado deitado em cima de uma 

lona no quintal, Ana Paula ajeitava o fogo e Rejane sentada na parte de dentro 

da casa. Inicialmente, não vi D.Nazaré, pois ela estava pegando umas roupas 

que estavam estendidas nas cercas de arames que delimitam os currais de 

gados e cavalos no fim da rua. Quando me viu foi pedindo para entrar e sentar 

na cama, pois a cama era limpinha! Neste momento, mostrei-lhes umas fotos 

delas que havia revelado e todas estavam felizes e diziam: ah isso sim é amiga! 

A chuva ia chegando devagar e Nazaré corria para pegar as coisas que 

estavam no quintal. Eram panelas e copos. Ofereceram café e bebemos todas 

juntas, dentro de casa. Eu, sentada na cama, e elas acocoradas ao redor. 

Enquanto Manuca continuava no quintal levando chuva. Nazaré preocupada 

com ele o chamava para entrar. Até que uma hora entrou e se deitou no chão da 

sala junto ao irmão, Preto, que também estava bêbado e dormindo. Nesse 

momento ela comenta o sofrimento que passa com eles, pois não param de 

beber e isso acaba prejudicando a todos, inclusive a sua saúde.  

No decorrer da conversa, a cigana Nazaré me confessa que toma 

remédios controlados. Minha vida é um sofrimento! Vivo preocupada com esses 

dois. Sou doente dos nervos. Tal descrição revela a peculiaridade de uma vida 

que é associada e interpretada pelo sofrimento causado pelos filhos à doença 

dos nervos. A sua outra filha Rejane, também é uma preocupação para ela. Ela 

é deficiente física e tem problemas mentais. Rejane fica grande parte do dia 

sentada no quintal e consegue fazer algumas poucas tarefas de casa, como 

lavar algum prato. Ela adora escutar músicas românticas sertanejas e tem por 
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hábito guardar tudo o que ganha, muitas vezes nem sequer usa, mas guarda, 

pois como ela diz se foi dado com carinho não me desfaço de jeito nenhum.  

Nesse dia chuvoso que estávamos sentadas dentro de casa tomando 

café e conversando, algo acontece com Rejane. Meu café havia acabado e 

queria mais um pouco, a garrafa de café estava ao lado de Rejane. Olho para 

ela e peço a garrafa. No entanto, seu olhar estava fixo, estava com o olhar 

longe. Nazaré se aproxima dela, fala algumas coisas no ouvido e me entrega a 

garrafa de café. Nazaré segura ela pelas costas e perguntava quer deitar? 

Falava palavras no dialeto deles ao pé do ouvido de Rejane. Nesse momento, 

Nazaré olhou para mim e disse que às vezes ela delirava e com gesto na mão 

disse que era louca. Rejane queria falar, mas a voz não saía. Até que Nazaré a 

fez deitar no chão. Enquanto ela estava deitada, Nazaré se aproxima de mim e 

diz que ela tem esses delírios que duram aproximadamente 30 minutos, depois 

volta ao normal.  

Apesar de utilizar de remédios controlados para a possível doença 

mental, por muitas vezes, a interpretação dada à causa da doença de Rejane é 

acionada pela crença na magia. Acho que isso de Rejane é coisa colocada! Ela 

era boazinha e de repente ficou assim! Após diversas tentativas de tirar a coisa 

colocada por meio de orações, remédios caseiros e não havendo resultado 

positivo, buscou-se o auxílio da psiquiatria e a medicalização controlada. É um 

dialogo intermitente entre a crença na magia e o saber biomédico.  

De acordo com um guia desenvolvido pela Fundación Secretariado 

Gitano (2007), as características da comunidade cigana tais como as suas 

condições habitacionais, educação, fatores econômicos entre outros, são 

agentes que poderão influenciar o seu processo de saúde e consequentemente 

a sua qualidade de vida.  Para Correia (2011, p. 43) ―à prevenção da doença, 

para a comunidade cigana, não passa pela adopção de estilo de vida saudável, 

resume-se a uma crença religiosa, esperando que a doença nunca chegue‖.  

Braga (1997, p. 15) diz que ―quando a ajuda por profissionais de saúde é 

solicitada, significa que todo o possível já tinha sido feito. É relatado que alguns 

médicos, profissionais de saúde e enfermeiras os tratam muito bem: "talvez 

porque estão lá para ajudar, somente alguns". E continua descrevendo a 



186 

 

respeito da utilização de medicamentos naturais feitos pelos próprios ciganos: 

―no tocante às medicações vê-se que os ciganos ROM têm sua própria 

medicação, à base de ervas e plantas medicinais; porém, os nomes e 

finalidades são guardados em segredo pelos ciganos‖ (BRAGA, 1997, p. 16).  

Marcel Mauss ao detalhar sobre a magia, enquanto um sistema de 

crença coletiva, descreve os ritos mágicos como: 

Diremos de bom grado que todo ato mágico é representado 
como tendo por efeito seja colocar seres vivos ou coisas num 
estado tal que certos gestos, acidentes ou fenômenos devam 
suceder-se infalivelmente, seja fazê-los sair de um estado 
prejudicial. Os atos diferem entre si conforme o estado inicial, as 
circunstâncias que determinam o sentido da mudança e os fins 
especiais que lhes são atribuídos, mas eles se assemelham por 
terem como efeito imediato e essencial modificar um estado 
dado. Ora, o mágico sabe e percebe claramente que desse 
modo sua magia é sempre semelhante a si mesma; ele tem a 
idéia sempre presente de que a magia é a arte das mudanças, a 
mâyâ, como dizem os hindus (MAUSS, 2003, p.97). 

 

A crença em um feitiço feito para que Rejane ficasse sem andar e 

sofresse com alucinações faz com que elas procurassem reverter o feitiço se 

utilizando de rezas e receitas. Não surtindo o efeito buscado foi-se a procura do 

saber científico, que também não surte efeito, pois ela não voltou a andar e 

continua a sofrer com as alucinações. Dessa forma, tendo se utilizado de 

recursos de regressão da causa, tanto mágicos quanto científicos, o que se crer, 

em verdade é na feitiçaria. Assim, a crença no ato mágico precede a crença 

biomédica.  

A fé na magia precede necessariamente a experiência: só se vai 
procurar o mágico porque se acredita nele; só se executa uma 
receita porque se tem confiança nela. Ainda em nossos dias, os 
espíritas não admitem em sua casa nenhum incrédulo, cuja 
presença impediria, pensam eles, o êxito de suas operações 
(MAUSS, 2003, p. 127). 

 

Nesse percurso, tanto Nazaré quanto a filha Rejane utilizam um cordão 

preto que envolve o pescoço. O cordão possui alguns amuletos, entre eles há 



187 

 

uma estrela com 6 lados, conhecida por Selo de Salomão16. Por meio do 

dicionário de símbolos, o Selo de Salomão é representado por dois triângulos 

entrelaçados e simboliza a transformação dos processos alquímicos e é 

considerado um selo ocultista, usado na bruxaria, alquimia, feitiçaria, 

astrologia. O Selo de Salomão é assim chamado pelo fato de o anel do rei 

Salomão ter esse desenho e que por ele era utilizado como forma de afastar os 

maus espíritos, simbolizando, assim, a proteção divina. Por isso, acredita-se 

que esse símbolo tenha poderes mágicos. Já a figa representa para eles um 

amuleto feito com o intuito de esconjurar alguém ou afastar o azar17.  

 

Foto 13: Rejane Soares sentada no quintal. 

 

Fonte: Virgínia Araújo (2013) 

 

Outro fator condiz com a condição de estar doente devido à parada, a 

sedentarização. Rejane era boa, andava para tudo que é canto e depois que 

                                                           
16 É essa forma que eles chamam o pingente. E na literatura o objeto é também referido pelos 

nomes de ―signo de Salomão‖ e ―estrela de Davi‖. 

17 Ganhei uma figa de Nazaré dizendo que era um presente para me proteger contra o olho mal 

dos outros, pois tem muita gente com inveja. 
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paramos que ela ficou assim! – diz Nazaré. A analogia que se dialoga com os 

significados da saúde e da doença perpassa pela estreita relação com a época 

de nômade e da ―parada‖. Quando cigano andava era tudo saudável, não se via 

doença, agora que parou é tudo doente, não tem mais cigano! - diz Ana Paula. 

As falas das ciganas revelam o quão à identidade Calon está alicerçada ao 

aspecto da movência e nesse caso, relacionada à própria concepção de saúde 

e doença. 

Se a parada para uns significa a causa de estarem doentes, para outros, 

a doença é o motivo para não andar mais. Ah de primeiro eu ia, minha filha, 

para lá e para cá. Eu ia pra São Vicente, ia com Magão até Currais Novos, aí 

dava aquele nervoso e voltava. Há a vontade de andar, sair pelas cidades 

vizinhas em busca do sustento material, mas a doença impede que o corpo, 

enquanto meio físico de se locomover, realize tal desejo.  

Virgínia eu vi a hora morrer. Eu nem comia aqui, nem bebia, 
nem dormia. Agora vou morrer! Aí fui para Dr. Iron, em Caicó, 
passou um faixa preta. Aí deixei minha filha. Ficava tonta! O 
remédio era muito forte! Vivia vomitando. Agora vou morrer! Aí 
fui para Dr. Joares, em Acari. Levei os remédios, mostrei e ele 
me escutou todinha do pé a cabeça. Disse se levante aí que vou 
te examinar. Você não tem nada! Mas doutor pelo amor de Deus 
eu saio de casa e volto para trás! Você pegou um estresse forte. 
Seu estresse é forte, é forte! Seu remédio é esse aqui. Aí depois 
desse remédio foi que eu saí. Já vou para São José, vou para 
Caicó! Porque se eu fosse só dizia que ia e não voltava mais, ia 
morrer no meio das estradas. (Nazaré, 65 anos)   

 

Desse modo, o adoecer é visto como um processo paulatino que 

desencadeia uma significação em torno dos sintomas. Os sintomas narrados 

trazem a percepção da doença atrelada à ideia do movimento ou a ausência 

dele. Estar doente significa não poder andar, movimentar-se, viajar. O cotidiano 

experiencial do movimentar-se fica comprometido pelos sintomas narrados e 

que causa preocupação, pois não pude andar mais, e consequentemente não 

se consegue angariar recursos para a sobrevivência. Ferrari (2010) ao discutir 

sobre as narrativas de um passado de andanças e um presente ordenado pelo 

morar (―vida parada‖) nos dá um norte a respeito da estreita relação entre a 

atual vida de parada e a concepção de doença para os ciganos. Nesse viés, 
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não aprofundando a discussão, a autora comenta, assim como nos ciganos do 

Seridó, a relação que se dá a vida de morada a uma vida ―que atrai doenças, 

prejudica a saúde, que deixa ‗nervoso‘ (p. 266). O interessante nesta 

abordagem é a analogia utilizada por Ferrari (2010) ao sugerir para pensar tal 

questão: é como a água ou saguem que correm. Ou seja, a vida de antigamente 

que era paulatinamente voltada para o andar, o movimentar-se era uma vida 

sadia e a ―vida parada‖ é sem vida, pois a parada sucinta à imagem de mundo 

abafado, triste, doente.  

A doença do senhor Estevão Soares também se remete para tal questão. 

Ele, assim como sua irmã Nazaré, fumava desde muito novo, ainda criança 

começou a fumar. Nazaré certa vez comentou que fumava desde os 6 anos de 

idade. Quando ambos adoeceram, a principal queixa era a de que não 

conseguiam andar que logo cansavam. O médico, imediatamente, suspendeu a 

utilização do fumo, no entanto, ele continuava a fumar; ela conseguiu parar. Ah 

minha filha, eu tô bem, porque tô aqui sentado, mas me coloque para andar 

daqui pra ali que só falto morrer! – diz Estevão. Dessa forma, a expressão dos 

sintomas da doença se restringe ao ato de andar, de movimentar-se. Nesse 

viés, o aspecto da circulação se revela sobre duas óticas relacionadas à 

concepção de doença: uma a movência em busca de recursos para a cura ou o 

tratamento da doença no qual eles buscam em outras cidades cujos recursos 

médicos são mais avançados; outro delimita a própria movência corporal 

atrelada ao sintoma da doença.  

Por conseguinte, ao metaforizar sobre os sintomas, há uma relação 

estreita entre a doença e a própria concepção de morte.  Correa (2011) aponta, 

em sua pesquisa sobre a cultura cigana e a relação dela com a saúde na cidade 

do Porto – Portugal, que os ciganos referenciam uma concepção de saúde 

como a ausência de doença. A doença, por sua vez, é compreendida como uma 

situação incapacitante que se remete de imediato para a morte.  

Esta questão, culturalmente aceite como verídica na 
comunidade cigana, traz consigo repercussões, nomeadamente 
a inquietação desta comunidade com a sua saúde inicia-se 
apenas quando os sintomas se encontram alastrados e cujas 
consequências limitam o trabalho dos mesmos, quando tal 
situação se verifica esta comunidade recorre rapidamente aos 
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serviços de saúde, facto este explicado pelo pensamento que 
estabelecem da relação da doença com a morte. Estas 
situações originam determinados problemas pois como os 
elementos do grupo não promovem a sua saúde e não 
frequentam os serviços de saúde regularmente o atendimento 
imediato poderá estar condicionado e de uma forma geral é uma 
situação não interiorizada e não aceite por esta comunidade 
resultando até por vezes em conflitos directos (CORREA, 2011, 
p. 44). 

 

No guia da Fundación do Secretariado Gitano (2007), salienta-se a 

incidência de patologias relacionadas com uma alimentação deficitária, doenças 

do aparelho respiratório, diabetes mellitus, hipertensão, doenças ósseas e 

excesso de peso.  

Nazaré, por exemplo, desde o inicio do meu contato com eles, em 2008, 

reclama de um cansaço, de falta de apetite e sem sono durante a noite. Ela 

utiliza de medicação controlada, a qual é entregue pelo sistema único de saúde, 

com a apresentação da requisição solicitada pelo médico. No entanto, ela atribui 

todos esses sintomas às preocupações da vida. Inicialmente os filhos bebiam e 

isso era motivo de cuidado. Posteriormente, um irmão morre afetando ainda 

mais seu estado. Portanto, segundo ela, a necessidade de estar sempre se 

utilizando de remédios para controlar a ansiedade e os nervos e as agonias que 

sente. 

Quando surgiram os sintomas e estes foram se agravando, ela procurou 

o serviço de saúde e o médico logo a proibiu de fumar. Foi algo terrível para ela, 

pois fumava desde os 6 anos de idade. Porém, como não queria morrer fez o 

sacrifício de deixar o fumo. Passados os anos, ela não melhorava e procurava 

recursos de todos os lados. Eram consultas com psiquiatras, clínicos gerais, 

exames diversos e nada era detectado. Até que decidiu utilizar do recurso da 

medicina popular: visitar um médium, benzedor, localizado na Serra de Lagoa 

Nova, conhecido por o Homem da Serra. Ela o descreve: ele é tão lindo, tem 

cabelos grandes, como se fosse Deus. Estava todo de branco e já foi dizendo 

que havia uma nuvem negra em cima da minha casa. Orou e não quis nada em 

troca. No entanto, mesmo depois da visita ao médium ela continuava a utilizar 

os medicamentos com receita médica.  
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Laplatine (1991) diz a respeito disso que, 

O primeiro se refere a situações terapêuticas nas quais aquilo 
que nós indicamos por religioso e o que chamamos de médico 
estão estreitamente ligados. De fato, é o acontece na imensa 
maioria das práticas utilizadas em medicina popular: o conjunto 
dos ritos de proteção, as peregrinações e as ―viagens‖ aos 
santos curandeiros, o recurso aos ―panseurs de secrets‖ 
detentores de fórmulas em que entram o Diabo e Deus, 
mobilizam significados explicitamente religiosos. O mesmo 
acontece com a relação, ainda que em níveis diverso de 
profundidade de envolvimento, ao recurso às plantas cujas 
diferentes utilizações estão longe de poder ser explicadas pelas 
propriedades estritamente médicas que lhes são atribuídas. 
Nesse grupo de práticas, a interpretação religiosa não só está 
presente, mas também manifesta e reivindicada pelos próprios 
atores sociais. A tarefa da antropologia, que não se satisfaria 
com a redundância ―erudita‖ dos modelos ―populares‖ 
construídos pela própria cultura, ou seja, ―feitos em casa‖, 
segundo a expressão de Lévi-Strauss, consiste, portanto, não 
tomar ao pé da letra o que é dito mas, pelo contrário, em 
procurar o que não é dito: os riscos sociais e econômicos, 
principalmente, das práticas e dos discursos religiosos 
veiculados e manipulados. O segundo caso, que vai agora mais 
longamente merecer nossa atenção, se apresenta como 
rigorosamente inverso com relação ao precedente. A função 
médica, desligada da função religiosa, assume uma autonomia 
relativa e, depois, total com relação a essa última, tornando-se 
uma prática específica e especializada (LAPLATINE, 1991, p. 
214 -215).    

 

O autor discute então a estreita relação existente entre duas concepções 

de tratamento do doente nas quais estão imbricados modelos populares e 

oficiais da medicina. Nesse viés, Laplatine (1991) aponta que nas duas 

concepções existe uma relação que perpassa pelo caráter religioso, embora a 

medicina oficial seja vista como uma ciência neutra e objetiva. Adam e Herzlich 

(2001) descrevem que a doença é um fenômeno significativo e a atividade 

médica é sempre uma interpretação sobre ele. Por conseguinte, 

O médico decodifica os sintomas do seu paciente conforme as 
categorias do saber médico, fundamentadas sobre noções 
biológicas. O doente, por seu lado, tem idéias próprias sobre 
seu estado de saúde e cria, para o mesmo, um ―modelo 
explicativo‖; este pode, em parte, ser individual embora possua 
também raízes culturais (ADAM & HERZLICH, 2001, p. 75). 
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 Até que um dia, a família Soares, recebe a notícia que o cigano Estevão 

estava internado no hospital de Currais Novos. Nazaré fica preocupada, sem 

conseguir dormir, só pensando no irmão, pois para ele estar internado quer 

dizer que estava preste a morrer. Quando ele sai do hospital e retorna para 

casa em Florânia ela decidi visitá-lo, mas só vai acompanhada, pois ela diz não 

tenho mais coragem de viajar sozinha não. Sou doente dos nervos! E se ele 

morrer tenho que ir ao enterro. 

Desse modo, pensar sobre a expressão da doença para os ciganos é 

pensar na ligação desta com a concepção de morte. Estar doente é um passo 

para a morte. E nesse viés, ao estarem doentes, os ciganos buscam de todas 

as maneiras a cura ou o tratamento da enfermidade. Não se visualiza uma ideia 

de prevenção das doenças, mas ao se deparar com elas é que busca pela cura 

é alcionada. A movência por essa busca revela a rede de amizades e familiares 

que estão prontos para ajudar seja no pagamento de consultas, seja para 

exames, seja para abrigar o doente enquanto estiver na cidade, ou apenas 

numa palavra de conforto.  

O caso de seu Estevão é exemplo disso. Ao adoecer sua rede de 

familiares em conjunto ajudaram no que podiam para leva-lo de Florânia ao 

hospital de Currais Novos, na medicação que posteriormente deveria utilizar e 

na preparação da sua alimentação. Estevão foi diagnosticado com problemas 

respiratórios e de coração. Não posso andar daqui pra ali que me canso! Nas 

palavras dele o sintoma principal era um cansaço que impossibilitava o simples 

ato de caminhar. O médico proibiu de utilizar fogão à lenha e isso acabou 

trazendo um problema para a sua esposa: minha filha, não temos condição de 

comprar bujão para cozinhar. Aqui a comida era toda feita no fogão à lenha, lá 

no muro. Mas o médico proibiu, por conta do cansaço de Estevão. Agora a 

nossa alimentação é feita na casa da minha filha.  

A cigana Terezinha comentou certo dia das dificuldades que passou na 

vida, pois foi casada com um cigano que mataram quando sua filha tinha 

apenas 5 meses de vida.  Nessa mesma época sua mãe também faleceu. Ela 

vivia assim morando de favor nas casas dos irmãos, ora na Paraíba (Pombal), 

ora em Cruzeta. Quando sua filha estava para completar 2 anos de idade 
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adoeceu e ela decidiu ir para Cruzeta para consultar a menina e por ali ficou. 

Diferentemente dos demais ciganos, ela diz que é evangélica e conta as graças 

que alcançou na vida depois que se tornou evangélica. Como  exemplo das 

graças alcançadas, fala de seu irmão Gilberto que descobriu um câncer na 

garganta e foi curado. Também comenta a doença de seu outro irmão mais novo 

que também sofreu com um problema na tireoide. Ele ficou sem andar e 

necessitou fazer uma ressonância e o médico disse que se ele tivesse qualquer 

parte do corpo com chumbo (alguma bala alojada, e tinha uma alojada no 

braço) poderia morrer na hora do exame, e ambos estão curados. Na época da 

entrevista, acabara de ganhar uma linda menina chamada Vanessa e contou 

que também foi uma graça alcançada. Ela não usava nenhum anticoncepcional, 

pois o médico já havia dito que ela não podia engravidar, nas palavras dela foi 

uma benção. O que tem em casa foi tudo presente, pois o sustento da casa se 

resume na bolsa família de 102,00 reais e os bicos que Zé do Ouro fazia. Só 

com esse ganho não daria para comprar nada. Nesta época Zé do Ouro 

acabava de começar a trabalhar como servente e as coisas haviam melhorado. 

Apesar do quadro descritivo de parte de sua vida, ela afirmou que a única 

preocupação no momento era com Zé do Ouro, pois ele estava se queixando de 

uma tosse, havia ido ao médico, mas continuava reclamando que estava 

sentindo uma dor no peito. Pensava em ser  pneumonia, já que ele fuma 

demais. 

Outro dia recebo a visita do cigano Ronaldo que mora em Currais Novos. 

Ele estava de passagem pela cidade de Cruzeta. Seu irmão estava doente com 

problema de estômago e iria se tratar em Mossoró. Assim, Ronaldo, a sua 

esposa e seu irmão passaram uma semana em Cruzeta na casa de Abgail, sua 

tia. A chegada dessa família revela a preocupação dada para a doença e a 

busca de recursos para ela seja na própria cidade ou em outra cidade. Nesse 

percurso pela busca de tratamento, os ciganos acionam seus parentes e sua 

rede de amizades.  

A doença traz e aciona as relações de amizades e de conexões 

familiares para o tratamento desta. É o cuidado de todos que ajuda e garante a 

recuperação do familiar ou se não houver recuperação, o cigano possa viver 
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dignamente seus últimos dias de vida na terra. Durante a doença de Estevão, 

ele foi internado por duas vezes no Hospital Regional de Currais Novos e 

Nazaré nunca fora visita-lo no hospital, preferia visita-lo quando estava em 

casa. Dessa forma, a visita ao irmão se dava quando estava ―supostamente‖ 

bem. Na última vez que foi visita-lo, ele já se encontrava sem conseguir andar 

ou levantar da cama, usava durante todo o tempo uma máscara de oxigênio 

para poder respirar. Nazaré chegou arrasada, a tristeza estava estampada em 

seu rosto, seu olhar distante e o silêncio era uma constante. Mas ela afirmava: 

já estou preparada para o pior.  

 O homem sempre foi um estranho a si mesmo, apenas a morte enquanto 

significação física e espiritual do corpo que para, é a certeza no meio da 

incerteza. Não obstante, a morte constitui a vida. Ambas, vida e morte, estão 

em (im)permanente (des)encontro. Essa harmonia conflituosa evidencia o 

aspecto duplo da existência humana (QUINÁGLI SILVA, 2008). 

 Porém, a fidúcia da morte não exclui a incerteza de como e quando ela 

virá. Tal incerteza, por sua vez, aflige os corações, mentes e almas humanas. 

Nessas inquietudes da vida, surgem interpretações que encaram a morte, o 

processo fúnebre e o posterior a ele, quando o corpo não estar mais entre os 

vivos, de maneiras diversas. As simbologias atreladas aos processos fúnebres 

permeiam as sociedades e são acionados ritos para a entrega do corpo ao outro 

lado.  

Na antropologia, João de Pina Cabral (1984) enseja uma historiografia 

sobre os estudos dedicados aos aspectos simbólicos atrelados à morte e aos 

rituais mortuários. Ele inicia apresentando o trabalho publicado por Bachoffen 

(1859), passando por Frazer cujas interpretações sobre a morte estavam 

ligadas ao sono, o sonho e ao desmaio. A partir dos anos de 1940 o aspecto 

mortuário é encarado sobre a característica da morfologia social. Exemplo disso 

são os trabalhos de Evan-Pritchard e Goldfrey Wilson.  

As obras de Philippe Ariès, também merece destaque. Os livros a 

―História da morte no Ocidente‖ e ―O Homem diante da morte‖, trazem para a 

historiografia aspectos importantes no que tange a história sobre a morte. 

Remetem à história sobre a morte numa dialética entre sincronia e diacronia. 
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Por meio desse esforço, Ariès aponta que mudanças começaram a modificar a 

atitude perante a morte a partir do século XII. E por fim, traz as atitudes 

contemporâneas como o culto dos cemitérios e dos túmulos e ao interdito 

lançado sobre a morte.  

Na antropologia,  Van Gennep (2013) discute que a vida em sociedade é 

feita e organizada por ritos ou rituais. O individuo durante toda sua vida passa 

por etapas que abrangem desde o nascimento até a morte. Essas etapas são 

marcadas por sequencias que apesar de serem ―universais‖18, se diferenciam 

no modo como são acionadas.  

É o próprio fato de viver que exige as passagens sucessivas de 
uma sociedade especial a outra e de uma situação social a 
outra, de tal modo que a vida individual consiste em uma 
sucessão de etapas, tendo por término e começo conjuntos da 
mesma natureza, a saber, nascimento, puberdade social, 
casamento, paternidade, progressão de classe, especialização 
de ocupação, morte (VAN GENNEP, 2013, p. 24). 

 

Dessa forma, pensar a vida humana é discorrer sobre uma sucessão de 

acontecimentos. Não condiz apenas a pensá-la de maneira linear, mas 

estabelecer que haja momentos de sucessão, de paradas. E nessa posição, 

Van Gennep apresenta o rito como a base principal da vida. Não é mais um 

apêndice dela ou simplesmente secundário a ela, mas o rito é tomado em si 

mesmo. Ele seria o fenômeno pelo qual certos mecanismos são recorrentes (no 

tempo e no espaço), assim como possui um conjunto de significados. Ao utilizar 

a metáfora da casa para pensar a sociedade, Van Gennep concebe o sistema 

social compartimentalizado com os rituais ajudando e demarcando os quartos, 

salas, corredores, varandas, por onde circulam as pessoas e os grupos na sua 

trajetória social (DAMATTA, apresentação à obra de Van Gennep, 2013). 

Foi pensando nessa sequencialidade que o autor estudou os rituais. O 

mais importante nesta abordagem foi perceber que o rito não é apenas o ato 

culminante cerimonial, mas condiz com uma parte da sequência do ritual que 

comporta outros movimentos e momentos. Assim, a sequência do ritual é o que 

                                                           
18 O autor descreve que as sequencias dos rituais são universais encontradas em todas as 

sociedades.  
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torna a compreensão sobre ele completa. O ritual possui um início, um meio e 

um fim.  

Era uma manhã de Maio de 2014 quando recebi em minha residência a 

cigana Nazaré. Ela estava com semblante abatido e aparentemente triste. 

Perguntei-lhe se estava acontecendo alguma coisa e a resposta veio meio vaga: 

―fiquei sabendo de uma notícia e estou triste!” Novamente pergunte-lhe o que 

estava acontecendo e se podia ajudá-la em alguma coisa. Então, o silêncio foi 

abandonado e as poucas palavras ditas com tamanha emoção ecooaram pelo 

espaço: “meu irmão está doente. Está na UTI de Currais Novos”. Lamentei a 

notícia, pois uma notícia como essa não é fácil para ninguém. Perguntei-lhe se 

iria visitá-lo e na hora disse que ainda ia ver. Prontamente me dispus a ir com 

ela, caso ela não quisesse ir sozinha. Aí ela me disse: “tenho ainda que ver, pois 

se ele morrer tenho que ir para o enterro!” Ele e sua família moravam em 

Florânia e caso viesse a óbito o enterro seria nesta cidade. Passei o resto da 

semana entrando em contato com Nazaré para saber como estava seu irmão. 

No fim da semana, soube que iria visitá-lo. Ele já se encontrava de alta e estava 

em casa, em Florânia, e ela o visitaria no sábado pela manhã.  

Diz Sarti (1998), influenciada por Marcel Mauss, que os sentimentos 

constituem uma linguagem. Dotada de uma ordem simbólica, a manifestação da 

dor, enquanto sentimento individual, precisa fazer sentido para o outro. Não é 

simplesmente algo de exclusividade fisiológica ou psicológica. Tal manifestação 

não é algo naturalmente dado. Segundo Mauss (1974 [1925], p. 153): ―mais do 

que uma manifestação dos próprios sentimentos, é um modo de manifestá-los 

aos outros, pois assim é preciso fazer. Manifesta-se a si, exprimindo aos outros, 

por conta dos outros. É essencialmente uma ação simbólica‖.  

Assim, o sentimento de tristeza que se deixa transparecer pelas 

expressões dos olhos e do rosto como um todo é uma dor individual, mas que 

se deixa manifestar-se aos outros pelo corpo e suas expressões. Diante da 

doença de um ente querido surge o sentimento de comoção, de tristeza. E 

nesse momento a visita se revela crucial na engrenagem da vida familiar 

cigana. Há uma necessidade consubstancial em estar em contato, em 

comunicação com os parentes, em especial, quando há algum deles enfermo. 
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Esse contato não necessariamente condiz com o contato físico de corpo a 

corpo, mas a comunicação via celular também se torna imprescindível.  

Como descrito anteriormente, Nazaré visitou seu irmão por duas vezes 

quando estava doente. No inicio do ano de 2016 ele veio a óbito. Nazaré 

preferiu não ir ao funeral, mas seus filhos Ana Paula e Horácio foram. No 

entanto, por falta de comunicação quando chegaram à cidade de Florânia 

descobriram que o enterro tinha ficado para o outro dia e decidiram então voltar 

para Cruzeta e não participaram do funeral.  

O que se visualiza com tal descrição são as formas de encarar a morte 

dada pela maneira como se morre. Seu Estevão já vinha doente, apresentando 

dificuldades para respirar, por duas vezes sendo internado na UTI. Tal processo 

vai tornando significativamente ―aceitável‖ na medida em que o processo de 

adoecimento se direciona a morte. E isso é refletido no modo como eles 

enfrentam o processo fúnebre.    

Andrade Jr. (2008) fala a respeito das diversas maneiras que os atos 

fúnebres vão diferir em se tratando dos diversos grupos e famílias ciganas 

existentes pelo Brasil, assim como em relação a quem morre a depender da 

idade, sexo, posição dentro do grupo e a maneira como morreu.  

É fato que a morte para os ciganos tinha muitas conotações. A 
morte de um cigano com idade avançada era encarada como 
uma vitória, e a vida após a morte deste cigano seria coroada 
de muita alegria. Já a morte de uma criança ou de um adulto por 
qualquer acidente era vivenciado como algo terrível e o 
sofrimento era visível. A morte de uma criança era entendida 
como uma obra do mal (ANDRADE JR. 2008, p.42). 

 

Seu Estevão já estava debilitado há alguns anos e sua idade avançada 

contribuiu para que a aceitação da sua morte fosse menos dolorosa. Nazaré 

não foi ao enterro do irmão. Disse que não aguentava vê-lo morto, pois sofre 

dos nervos. Ela ainda disse que: não vi ele morto. Da última vez que vi ele, ele 

estava todo entubado. Foi melhor assim, viver do jeito que ele estava vivendo 

era melhor descansar em paz! 

Diferentemente do que aconteceu com a morte dos dois filhos dela: o 

Bodinho e o Manuca. Em novembro de 2011, quando havia concluído o 
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mestrado e já tinha retornado a morar em Cruzeta, recebo uma ligação do meu 

esposo informando que um dos filhos de D. Nazaré havia falecido. Na hora 

imaginei que teria sido o Manuca, por ele ser alcoólatra e nessa mesma semana 

já havia sido internado em estado crítico. No entanto, havia sido o outro, o 

conhecido por Bodinho. Na mesma hora, entrei em contato com Ana Paula, 

também filha de Nazaré, perguntando se havia acontecido alguma coisa com o 

irmão. E veio a confirmação. O corpo de Bodinho ainda estava em Natal, não 

havia sido liberado. Fui à casa de Nazaré por volta das 18:00h e o corpo ainda 

não havia chegado.  

As horas iam passando lentamente. Nazaré e seus irmãos aguardavam a 

chegada do corpo. Durante esse período, conversei um pouco com ela para 

saber mais detalhes do que havia acontecido. Ela me contou que ele havia 

chegado à noite anterior bêbado e tinha armado uma rede do lado de fora da 

casa, na parte da frente. Quando de repente escutou aquele barulho forte e 

correu para ver o que tinha acontecido. Ele estava caído no chão e sem 

nenhuma reação. Na hora chamou por Gilberto Cigano que tratou de levá-lo ao 

hospital. Chegando ao hospital, o médico que estava de plantão o mandou de 

imediato para Currais Novos. No entanto, quando chegaram a Currais Novos 

não havia vaga na UTI e mandou ele para Natal, no entanto, no caminho ele 

veio a óbito. O resultado da autópsia deu falecimento por traumatismo craniano.  

Já havia se passado quase 24 horas do ocorrido e nada do corpo chegar. 

Enquanto isso, carros e motos chegavam com familiares que residiam em 

outras cidades. Queriam ver e se despedir do ente querido. Os ciganos que 

moravam em Cruzeta já estavam bebendo desde a hora que souberam da 

morte de Bodinho. Era uma tristeza que tomava a todos. Todos estavam do lado 

de fora das casas, no chão de terra, acocorados, sentados e bebendo. Muitos 

deles bebiam tanto que eram carregados desmaiados para dentro das 

residências. As mulheres conversavam a respeito do ocorrido: Não acredito 

nisso, o Bodinho não pode estar morto! – disse a sua prima Patrícia de São 

Vicente.  

Quando dá exatamente 22:00h o corpo de Bodinho chega. O carro da 

prefeitura deixa o corpo já dentro do caixão de madeira no Centro Espírita Casa 
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de Lázaro. O tumulto foi enorme. Todos queriam vê-lo e sua mãe e irmãos 

choravam desconsolados. Era um barulho que se tornava incompreensível com 

falas em dialeto, choros e gritos das mulheres. As mulheres entraram junto ao 

corpo e Nazaré ficou acocorada o tempo todo ao lado do corpo do filho. Os 

homens se preparavam para acender uma fogueira em frente à casa dele. A 

fogueira enorme de galhos secos, logo acende e seus irmãos começaram a 

lançar sobre o fogo as roupas e pertences do falecido. Tudo o que pertencia a 

Bodinho deveria ser queimado. Até um rádio que ele gostava de escutar foi 

lançado ao fogo. Enquanto jogavam os pertences eles diziam frases em dialeto 

que depois descobri que significava ―vá em paz‖. Enquanto isso Ana Paula se 

preocupou em fazer café para levar para sua mãe no Centro Espirita onde o 

corpo estava sendo velado. A noite se passava devagar e Nazaré sem 

enfraquecer permanecia ao lado do caixão.  

Ferrari (2008) assinala que é costume dos ciganos queimarem as roupas, 

os objetos, as cobertas e até as lonas das barracas que pertenciam ao morto. 

No entanto, há algumas exceções como um relógio ou alguma joia de ouro que 

não se queima.   

Virgínia: E as coisas queimam né?  

Nazaré: Queimam! A gente não quer não! Deus o livre! Pode ser 
objeto de ouro! Ele não se lucrou a gente que não quer se 
lucrar! Porque fica aquela lembrança né. A gente tem aquela 
lembrança. 

 

O ato de queimar os objetos pertencentes ao morto revela a 

peculiaridade dos sentimentos ciganos e o respeito ao ente querido “ele não se 

lucrou a gente que não quer se lucrar”. Ferrari (2008, p. 250) diz: ―o morto é 

enterrado com ‗seu ouro‘ (dentes e alguma corrente), e as eventuais riquezas 

são vendidas sem a intenção de ganhar vantagem‖.  Batista (2015) também 

revela que:  

Ao morrer um cigano, todo seu ouro deveria ser ―doado aos 
santos‖, que quer dizer, doado à alguma Igreja com a qual os 
ciganos tivessem afinidade. Já os sapatos, roupas, chapéus, 
selas e qualquer outro pertence, deveriam ser queimados. 
Ninguém poderia usar nada de um cigano que morreu (...) 
(BATISTA, 2015, p. 176). 
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Foto 14: Cigano Bodinho 

 

Fonte: Virgínia Araújo (2011) 

 

 Em ―A expressão Obrigatória dos Sentimentos (rituais orais funerários 

australianos) (1921)‖, Marcel Mauss tece um pequeno ensaio sobre as 

expressões orais, incluindo o choro, dos sentimentos em populações 

australianas. Os ritos orais funerários australianos compõem-se de gritos e 

uivos, invocações (cantadas), sessões de espiritismo e conversas com o morto. 

No entanto, Mauss irá abordar apenas os gritos, discursos e cantos. Tais ritos 

revelam a peculiaridade social dos sentimentos expressos oralmente. Não é 

apenas um sentimento subjetivo, psicológico ou fisiológico, mas ele está 
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permeado de obrigações coletivas.  São nesses momentos rituais que a 

coletividade e sua interação se encontram mais afloradas. 

A obrigação de gritos, uivos e cânticos durante o funeral traçam a linha 

invisível entre a vida e a morte.  

Não se cansam de narrar o modo como, no meio de ocupações 
triviais, de conversas banais, de repente, em horas, datas, ou 
ocasiões fixas, o grupo, sobretudo o de mulheres, começa a 
uivar, gritar, cantar, invectivar o inimigo e o maligno, ou a 
conjurar a alma do morto; e, depois desta explosão de tristeza e 
cólera, salvo alguns que estão mais especificamente 
relacionados com o luto, o acampamento retorna ao ramerrão 
de sua vida diária (MAUSS, 1921, p. 58).  

 

No dia seguinte, às 05h00min todos já estavam em pé em frente ao 

Centro. Aguardavam a hora para saírem para a Igreja. Por volta das 6:30h uma 

caminhonete pertencente a um vizinho dos ciganos estaciona em frente ao 

Centro. Seria nela que o caixão iria ser levado para a Igreja.  

Silva (2012) em seu trabalho com os ciganos de Florânia descreve um 

funeral cigano nesta cidade.  

Quando nos referimos ao tema da morte, os ciganos Calon 
revelam ser um momento caótico na existência do grupo. 
Quando ocorre um caso de óbito, eles geralmente juntam todos 
os pertences do falecido e queimam numa fogueira para apagar 
de uma vez por todas a imagem da pessoa que partiu. Lembrar 
de alguém que já partiu representa voltar ao passado de horror. 
Esse passado não interessa ao repertório do pensamento do 
grupo. Até mesmo, se o falecido possuir bens, são distribuídos 
com a vizinhança, mas nada fica para fazer ressurgir a 
lembrança de alguém que partiu para outra vida. A ninguém do 
grupo interessa algo que pertenceu ao finado. O velório, quando 
permitem acontecer, é feito fora de casa. Algumas vezes 
realizam o ato de beber o defunto, dependendo da vida do 
indivíduo falecido. O sepultamento é realizado às pressas, 
marcado por forte inquietação que agem com rapidez para que 
o cerimonial fúnebre se conclua com maior brevidade. Após o 
sepultamento, os ciganos calon se mudam do lugar por bastante 
tempo. Alguns nem voltam aquele lugar (SILVA, 2012 ,p. 72). 
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Foto 15: Carro levando o corpo de Bodinho para a Igreja Católica em 

Cruzeta 

 

Fonte: Virgínia Araújo (2011) 

 

Ao chegar a Igreja todos os ciganos ficam do lado de fora, exceto a mãe 

Nazaré que entra e senta em um banco próximo ao caixão. A missa de corpo 

presente vai acontecendo, alguns amigos da família e do morto se aproximam 

para ver o corpo e dar o adeus. Enquanto isso os demais ciganos ficam todos 

do lado de fora da Igreja, sentados na escadaria da entrada principal.  

As nossas observações em vários momentos funerários revelam 
fatos curiosos com relação ao aspecto da morte, pois o medo do 
desconhecido entre os ciganos os leva a um estado de total 
desespero. Percebemos num sepultamento que poucos ciganos 
entraram na Igreja Matriz de São Sebastião em Florânia - RN, e 
até fotografamos uma jovem que passou a missa inteira sem 
olhar para a sua frente, se posicionando contrária a todos os 
presentes. A partida ao cemitério chama a atenção pela 
quantidade de motos e buzinas, carros e animais que num 
cortejo, partem sem rumo para esquecer o morto em algum 
lugar onde possa encontrar apoio. Observamos cenas onde 
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levam com eles animais como galinhas, porcos, e objetos como 
mesas e cadeiras (SILVA, 2012, p. 73). 

 

Nesse funeral em Cruzeta, algumas pessoas da cidade que paravam 

para ver o enterro passar ou que foram à Igreja ver o corpo, menosprezavam a 

forma que os ciganos se comportavam do lado de fora da Igreja e criticavam 

preconceituosamente. Ouvi uma senhora que estava dentro da Igreja 

acompanhando missa, dizer: Minha nossa que falta de respeito! Tão é tudo 

bêbado! Deus me livre!  

O enterro do cigano Manuca também ocorreu no mesmo viés. Manuca 

faleceu 4 meses após a morte de Bodinho e todo o ritual descrito acima foi 

acionado. No entanto, o que surgiu diferentemente foi à forma de ―beber o 

defunto‖. Os ciganos da família passaram três dias bebendo de maneira 

ininterrupta. Como Manuca adorava beber, a maneira de homenageá-lo se deu 

pelo ato do beber. E novamente, a maneira preconceituosa de os não-ciganos 

verem o rito do ―beber o defunto‖ foi observado. Uma das ministras da eucaristia 

da Igreja Católica comentou que ―estavam todos bêbados. Iam entrando na 

Igreja um segurando no outro. Era uma coisa impressionante! E tinha cigano 

demais, cigano que nunca tinha visto! Como é que a pessoa vai para um enterro 

daquele jeito?”.   

Tal ato é criticado veemente por aqueles que desconhecem os costumes 

ciganos. O ato de ―beber o defunto‖ é praticado para homenagear o morto e 

consequentemente se despedir dele, do seu corpo e da sua alma. Porém, tal 

ato se restringe aos homens ciganos.  

Arinaldo: Cigano quando morre alguém, cigano passa a noite 
todinha bebendo e chorando. 

Tetê: E ainda vão bêbados para o enterro! Vão tudo agarrado 
bêbados! 

Arinaldo: É como dizem beber o defunto! Que se chamava 
antigamente. Bebe de desgosto, não é nem de alegria, é de 
desgosto! 

Virgínia: mas as outras pessoas que não são ciganas pensam 
que não né? 
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Arinaldo: pensam que não, mas isso é tradição de todo cigano: 
morreu um, a cachaça rola! Minha filha, cigano bebe por tristeza 
e bebe por alegria! Tem muitos que só bebem por alegria, nós 
não. A gente bebe também por tristeza. 

 

 Mauss (1921) descreve a existência de uma lógica de organização 

durante o ritual. Há determinados indivíduos que durante o funeral realizam 

determinadas funções atribuídas à própria organização de parentesco. Em 

muitos grupos estudados por ele, há uma organização que determina quem irá 

chorar, uivar e cantar. Tal determinação se restringe ao sexo, em especial ao 

sexo feminino.  

Mas, mesmo entre as mulheres, não são todas as que mantêm 
relações de fato, como filhas, irmãs de descendência masculina 
etc., mas mulheres determinadas por certas relações de direito 
que representam este papel em todo o sentido da palavra. 
Sabemos que, usualmente, são as mães (não esquecer que 
estamos num país de parentesco de grupo), as irmãs e, 
sobretudo, a viúva do defunto. Na maior parte do temo, os 
prantos, gritos e cantos são acompanhados de flagelos, às 
vezes bastante cruéis, que estas mulheres, ou uma delas, ou 
algumas dentre elas, se infligem, e sabemos que assim o fazem 
precisamente para dar sustentação à dor e aos gritos (MAUSS, 
1921, p. 60).  

 

Os homens ficam encarregados de queimarem os pertences do morto e 

as mulheres para sustentar a indignação e saudade frente à situação, gritam, 

choram a sua dor. Os homens, em especial, bebem o defunto e se o morto 

gostava de beber em vida é que o ritual se torna ainda mais forte. Os parentes 

mais próximos, como pais e irmãos, são os que iniciam todos os ritos fúnebres 

desde o primeiro pertence jogado à fogueira até a despedida do corpo no 

cemitério.   

A morte é marcada por rituais de passagem nos quais o rito se torna um 

fenômeno dotado de certos mecanismos recorrentes (no tempo e no espaço), e 

também de certo conjunto de significados.  Como aponta Van Gennep (2013), 

os ritos de separação são comumente  desenvolvidos nas cerimônias fúnebres. 

É claro que isso é analisado como recurso metodológico de organização do 

pensamento, o que em realidade pode apresentar diverso. No caso do ritual 
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fúnebre dos ciganos, o rito de separação tanto dos membros para com o morto, 

assim como do morto para esta vida perpassa pelas falas dos familiares 

(SOUZA, 2011). 

 

 

Foto 16: Velório seguindo para o cemitério público de Cruzeta 

 

Fonte: Virgínia Araújo (2011) 

 

Ao chegar ao cemitério o caixão é levado para o local que seria o túmulo. 

Como eles não tinham nenhum túmulo houve a necessidade de comprar a cova, 

porém o dinheiro era pouco, então apenas compraram o local que iriam enterrá-

lo. No cemitério foi a mesma lógica da Igreja. Porém, algumas pessoas a mais 

participaram do enterro do corpo. Sua mãe e irmã Ana Paula, seu irmão Zé do 

Ouro e sua tia Irene. Os demais ficaram ao lado de fora do cemitério. Passado o 

momento de despedida, no qual sua irmã Ana Paula se encontrava 

desconsolada, desesperada, gritava e chorava pronunciando o apelido do 



206 

 

irmão. Nazaré acocorada ao lado da cova do filho dizia “vá em paz meu filho, vá 

em paz!”  

Entre os ritos de separação, alguns dos quais já foram 
passados em revista, convém incluir: os diversos procedimentos 
de transporte do cadáver para fora, à queima dos utensílios, da 
casa, das joias, das riquezas do morto, a morte das mulheres, 
de seus escravos, de seus animais favoritos, as lavagens, 
unções e em geral os ritos chamados de purificação, os tabus 
de toda espécie. Além disso, existem procedimentos materiais 
de separação, a saber, fosso, caixão, cemitério, grade, 
colocação nas árvores, montes de pedra, etc., os quais são 
construídos ou utilizados ritualmente, terminando 
frequentemente o fechamento do caixão ou da tumba o rito 
inteiro, de maneira particularmente solene (VAN GENNEP, 2013, 
p 140 -141). 

 

Volta-se para casa e passam por uma semana de luto. A alimentação é 

regrada, pois não se come nada que faça lembrar o morto, coisas que ele 

gostava em vida. Também fica proibida a pronuncia do nome do morto durante 

esses dias de luto e por vezes transpassa até esses dias. No aniversário da 

pequena Vanessa, seu pai Zé do Ouro, estava servindo o refrigerante quando 

alguém lhe disse: está faltando Bodinho aqui! De imediato ele faz o sinal da cruz 

e diz: Vixe! Deus o livre! Nem fale o nome dele aqui! A pessoa perguntou-lhe o 

motivo de tal comportamento e a resposta veio apressada: ele pode vir!  

Pereira (2009) descreve que os antepassados dos ciganos protegem e 

trair a vontade deles ou ofender a memória dos mortos é cair em desgraça 

perante os espíritos. O sentimento de não ofender torna-se uma ―obrigação‖ na 

relação entre vivos e mortos. A reverência e os cultos aos mortos, prestados 

pelos ciganos, demonstram o forte sentimento de religiosidade e sensibilidade 

existente nesses grupos. O carinho dos ciganos pelos seus entes queridos que 

já se foram é a garantia de que o duho, a alma, não ficará mais vagando pelos 

lugares da Terra e seguirá em paz para outro local, ao som das palavras t’avel 

erto (descanse em paz). ―De uma maneira geral, os ritos que seguem à morte, 

nas sociedades tradicionais, são estreitamente ligados à ideia da vida além da 

morte, consequentemente à ideia da alma‖ (MARTINEZ, 1989, p.94).  
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O extremo respeito aos mortos produziu várias ―regras‖ específicas de 

moral e conduta diante da morte e do morto que se diferencia de um grupo para 

outro. ―O luto pode ser guardado de uma maneira muito rígida durante três, oito, 

nove dias, ou então durante 12 ou 15 anos...‖ (MARTINEZ, 1989, p. 94-95). 

Pereira (2009) conta-nos que em alguns grupos ciganos o nome do falecido 

jamais deverá ser pronunciado novamente após o seu falecimento, sendo feita 

raríssimas exceções, usando-se, para se referir a ele circunlóquios e termos de 

parentesco. Ferrari (2010), ao relatar sua vivência com os Calons do estado de 

São Paulo, mostra que quando ocorre a visita de um outro Calon enlutado ao 

acampamento destes grupos, o respeito ao luto alheio obriga que se desliguem 

todos os aparelhos de som do ambiente. 

O luto é um momento significativo para os ciganos, em especial sua 

família direta, na medida em que é o último ritual de separação do morto da 

vida. Nesta passagem há regras apontadas acima como a não pronuncia do 

nome do morto, a evitação de alimentos que o morto gostava, assim como a 

proibição de escutar músicas. Características estas que relacionam a ideia 

intercambiável dos ritos de separação trabalhados por Van Gennep (2013).  

A família direta de Bodinho e de Manuca, após suas mortes, não mudou 

de casa, nem tampouco da rua e nem da cidade. Como os dois morreram e 

foram velados em outro espaço, não houve a necessidade de mudança 

espacial. A única mudança significativa foi a simbólica: a queima dos pertences 

(não há indícios de objetos e coisas que pertencia ao morto). Embora seja um 

ato objetivado, faz-se uma fogueira e queimam os pertences do morto, o ato se 

revela crucial no que tange ao aspecto simbólico do grupo. A crença de que o 

queimar apaga qualquer vestígio vivo dos objetos materiais, apaga também o 

que visualmente lembraria o morto, o que tornaria a impossibilidade de se viver 

ali, pois ―a todo momento que via o seu rádio, lembraria dele” – diz Ana Paula 

ao falar do rádio de seu irmão Bodinho que foi queimado junto aos outros 

pertences do morto. Ela ainda aponta que não se mudaram, pois não tem para 

onde ir. Se for para sair e ir morar de aluguel a gente não vai. Pelo menos aqui 

a gente tá no que é nosso!  
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No entanto, essa prerrogativa de não sair da casa, do bairro ou da cidade 

não é algo comum. Pela história das famílias ciganas que andavam pelo Seridó 

é visualizada outra forma de encarar a morte. Há mudanças espaciais que 

remetem a concepção de uma movência por cauda da morte.  Em artigo 

apresentado na V Reunião Equatorial de Antropologia, Medeiros e Goldfarb 

(2015) apresentam a relação estabelecida entre o nomadismo e a forma como 

se organizam os ciganos em Sousa – PB. E tal nomadismo também é 

visualizado na concepção de morte, caracterizada pelo abandono das 

residências.  

 

Uma situação pode nos mostrar bem como o nomadismo muitas 
vezes é reproduzido a partir das práticas cotidianas: em uma 
das caminhadas diárias na comunidade pude ver algumas 
casas fechadas, tapadas portas e janelas com papelão, além de 
outras áreas com uma aparência de algo queimado, localizadas 
entre duas casas. Questionei o que esta situação de casa 
fechada ou de espaços com ruínas poderiam indicar. Ao 
conversar, percebi que estamos diante das situações que se 
configuram quando um cigano morre, e os sobreviventes deste 
núcleo familiar normalmente abandonam a casa e mesmo o 
lugar. Mas a curiosidade se deu em torno de como os ciganos 
de Sousa lidavam com isso, e de certa forma a resposta nos 
levou a pensar mais uma vez como a questão do nomadismo se 
encontra presente na vivência dessas pessoas. O luto para os 
ciganos é um trabalho de disjunção do morto do mundo dos 
vivos para sempre, a morte parece instaurar um corte espaço-
temporal, onde é preciso criar um vazio, apagando todos os 
sinais que lembram o morto. (FERRARI, 2010). De modo, que o 
lugar marcado para ser esquecido, desdobrando em um 
deslocamento das pessoas que ali moravam. Desta forma, os 
―ranchos‖ de Sousa se estabelecem enquanto uma habitação, 
que mesmo permanente é tratada como provisória (MEDEIROS 
E GOLDFARB, 2015, p. 15).  

 

Ao conversar com a esposa de seu Estevão perguntei-lhe se haviam 

mais ciganos na cidade de Florânia. Ela prontamente respondeu que havia, mas 

foram embora para São Vicente. Não precisou perguntar o motivo da mudança. 

Ela descreveu a morte de um cigano de Florânia que desencadeou a mudança 

de sua família para essa outra cidade.  

Você deve ter ouvido falar que mataram um cigano por aqui há 
uns três meses atrás!? Bem, disseram que ele estava com 
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droga, mas cigano não mexe com isso não! Mas como foi a 
polícia que disse e a gente não pode mexer com eles... Porque 
você sabe que eles são as autoridades né! Aí a família dele 
preferiu se mudar a ter que ficar aqui. 

 

Roy Wagner irá expor a ideia do rito como uma ação coletiva, pela qual 

há uma ―invenção da morte‖. Os ritos tentem a serem inventados na medida em 

que não se possa contra-inventá-los, em especial o rito direcionado à morte.   

As práticas de luto de muitos povos tribais pretendem invocar e 
universalizar o sofrimento da morte individual. Elas ―inventam‖ a 
morte como morte, por assim dizer. Mas a necessidade sob a 
qual operam é a de diferenciar os mortos dos vivos, inventando 
a morte explicitamente para que ela não seja contra-inventada 
implicitamente como seu próprio estado existencial. (―Se não 
pranteássemos os mortos, poderíamos ver os fantasmas‖, 
dizem os Daribi. Mas eles também dizem que só os mortos 
podem ver uns aos outros) (WAGNER, [1981] 2010, p. 226-
227). 

 

 A movência cigana relativa à morte diz respeito ao deslocamento 

significativo da família do morto para outros espaços. Tais espaços condizem a 

outras residências, outros bairros ou a outras cidades. Ferrari (2010, p. 256-

257) diz que ―a morte não só não estabelece uma ‗errância sem rumo‘, como 

receita proximidade com pouso abandonado‖. Isto quer dizer que há a 

prerrogativa de deixar o local onde o parente morreu, no entanto, deve-se ficar 

por perto. Esse perto se restringe às casas em outro bairro ou em cidades 

vizinhas na qual ocorreu o falecimento. Mas não diria que estabelece uma 

―errância sem rumo‖, os ciganos do Seridó, antes, procuram por lugares que já 

moram outros ciganos. São nesses lugares que se encontram parentes, nos 

quais buscam apoio. Não vão para qualquer bairro ou cidade, vão para os 

espaços nos quais já existam outros ciganos residindo. 

No caso dos ciganos da Região do Seridó há uma característica peculiar 

relacionada à morte e ao processo de luto. Desde sua saída da cidade do Caicó 

para a cidade de Cruzeta 1990, há uma estreita relação entre a morte de 

membros do grupo e os deslocamentos para outras moradias assim como para 

outras cidades do Seridó Norte-rio-grandense. Nas conversas e entrevistas com 
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os ciganos da cidade de Cruzeta, a questão da morte se expõe como um 

demarcador típico do grupo. 

Virgínia: Mas por que vocês mudavam? Por que ficavam um 
tempo na cidade e iam embora?  

Nazaré: Cigano não parava não. Cigano é assim mesmo!  

Virgínia: Mas não tinha um motivo não assim?  

Nazaré: Não. Motivo tinha não. Mas antigamente quando morria 
um, aí a gente saia da cidade. Mas hoje não, morreu bem uns 5 
ou 6 aqui e a gente ficou tudo aqui.  

Virgínia: Mas a família deles foi embora né?  

Nazaré: Foram, foram. A dos meninos moram em Currais 
Novos. A avó de Vitória também mora lá. A mãe desse menino 
que morreu aí de surpresa tá morando em Currais Novos. Ela é 
tão doente da pressão. É Dona Bina, a avó de Vitória. Ah e eu 
só durmo com os remédios. Tirando o remédio eu durmo não. 

 

Ao buscar pessoas que tiveram contato com as famílias que passaram 

pela cidade do Caicó encontrei no meu próprio ambiente de trabalho um colega 

que morou na ―Rua dos Ciganos‖. Como na época que os ciganos moravam lá, 

ele era pequeno, disse que se lembrava de algumas coisas como o enterro de 

uma ciganinha, no entanto, não sabia descrever os detalhes. E foi nesse 

processo que ele se ofereceu para me ajudar e informou que tinha uma tia que 

também morou na ―Rua dos Ciganos‖ e contou que os ciganos eram da casa 

dela. Então, a conversa gravada com Neomísia segue pelo rumo de como eram 

os ciganos que moraram em Caicó. 

Virgínia: Aí tinha a família de Zé Galego, a de Burrega... 

Neomísia: Tinha a de Burrega, a de Zé Galego, a do cigano 
Anchieta. 

Virgínia: Anchieta? Foi o que mataram? 

Neomísia: Foi. Foi o que mataram. 

Virgínia: A senhora sabe por que foi? 

Neomísia: Diziam que a família Anchieta era a mais tradicional a 
mais briguenta. Aí quando ele veio e trouxe a família... porque 
juntou família com família ali... Anchieta era irmão da mãe de 
Sulamiranda. 

Virgínia: E a mãe de Sulamiranda era quem? 

Neomísia: A mãe de Sulamirana era Burrega. Bebia uma 
cachaça!!! Inclusive o nome de Sulamiranda foi em homenagem 
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aquela cantora que ela escutava muito. Aí quando mataram 
Anchieta eles já quiseram ir embora, aí morreu o chefão da 
turma que era o Zé Galego. Aí eles falavam direto que iam 
embora. Aí quando aconteceu a morte de Sulamiranda... porque 
assim, eles são muito supersticiosos, até demais, aí quando 
acontece essas mortes eles dizem que alguma coisa tá ali 
acontecendo. Quando Sulamiranda morreu, no outro dia já tinha 
gente indo embora, esvaziando as casas, venderam e foram 
embora. Uns foram para Cruzeta, outros para Florânia.  

 

É visualizada a presença marcante de famílias ciganas que viviam em 

um espaço territorial de Caicó, conhecido por Rua dos Ciganos. Quando a 

entrevistada aponta a existência dessas três famílias, daríamos destaque à 

família de Anchieta. Anchieta era o esposo de Nazaré, da família Soares. Na 

cidade de Caicó ocorreram essas três mortes que desencadeou o deslocamento 

das famílias para outros bairros da cidade e posteriormente para outras cidades 

do Seridó. E atualmente a família do cigano Anchieta reside em Cruzeta.  

Em conversas com alguns moradores da conhecida Rua do Ciganos em 

Caicó, veio a confirmação da informação passada sobre a morte dessa criança. 

O grupo residia nessa rua que, na época ficava na periferia de Caicó, no bairro 

de Boa Passagem. Eles tinham boa relação com os moradores não ciganos e 

os meninos até jogavam futebol no time do bairro.  

 

Foto 17: Time de futebol do Bairro onde residiam os ciganos em 

Caicó – RN 

 

Fonte: Francivan  
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A gente era bem entrosado. Os meninos faziam parte do time de 
futebol do bairro, que meu pai era o técnico e muitas das 
meninas ciganas iam lá em casa e pediam a minha mãe para 
tirar fotos delas, pois queriam ser modelos. Lembro bem de 
alguns deles como: Bodinho e Manuca. Até a pouco tempo 
pensávamos que Bodinho estava vivo, mas quando minha mãe 
soube que ele tinha morrido quase não acreditou! (Francivan, 30 
anos) 

 

É visualizada na descrição acima a narrativa de um passado, onde 

ciganos e não-ciganos viviam em relação harmoniosa na cidade de Caicó. A foto 

do entrevistado também demonstra a participação do cigano Bodinho (ultimo 

agachado à direita) com os moradores do Bairro. Aparentemente  viviam bem 

naquele espaço. Quando houve a fatalidade da criança morrer acidentalmente, 

os ciganos tiveram que mudar.  

Ela já era uma mocinha quando morreu. Ela ia pegar água 
numa cisterna e caiu, se afogando. Fui até ao enterro dela! 
(Francivan, 30 anos) 

 

Ao conversar com Vitória sobre sua morada em Caicó ela descreve, 

Virgínia: Você falou que antigamente tinha preconceito, mas 
hoje em dia você acha que ainda tem?  

Vitória: Hoje em dia mudou mais, mudou muito! Mas ainda tem, 
entende? Mudou, não é como antigamente. 

Virgínia: Você acha que mudou mais porque vocês pararam? 

Vitória: Porque paremos de andar, de montar barraca, aí parou 
mais. De primeiro, o povo tinha muito preconceito com nós 
ciganos. Sofria tanta humilhação, de primeiro. A gente chegava 
nas cidades para montar barraca, aí vinha o povo, a polícia e 
delegado... eles chegavam e perguntavam se a gente era 
cigano ou sem terra, aí nós somos ciganos, não sei o que. Aí 
diziam vocês não podem ficar aqui, porque o povo tem muito 
preconceito com os ciganos.  

Virgínia: Conte-me mais sobre esse tempo. 

Vitória: Ah era muito cigano, só que a gente já andava de carro 
sabe?! 

Virgínia: Mas era só uma família só? 

Vitória: Era só cigano. Mas não era da mesma família não. Era 
uma ruma de cigano. Misturava uma ruma de cigano, não era só 
a nossa família não.  Era cigano de todas as partes, era de 
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Jucurutu, São Rafael, Florânia... nós tudinho andava. Andava 
para a banda da Paraíba, sabe?! 

Virgínia: Você lembra se nessa época vocês tiveram de passar 
por Cruzeta? 

Vitória: Minha mãe me contava que a primeira vez que estive 
aqui eu tinha 5 meses de idade. Na época eles acampavam lá 
no Alto dos Remédios. 

Virgínia: Você já morou em outras cidades além de Currais 
Novos e Cruzeta? 

Vitória: Já morei em Caicó. Passei 6 anos em Caicó. A gente 
saiu de lá porque minha irmã morreu. Ela morrei afogada.  

Virgínia: Ah sim! Cigano quando morre um sai da casa? 

Vitória: É. Eles não ficam não, porque quando morre um cigano 
naquela casa, eles se mudam, eles não querem não ficar na 
casa. Aí vão para outra cidade. É porque eles ficam 
relembrando da pessoa, aí eles não gostam.  

Virgínia: Eles não querem ficar relembrando? 

Vitória: Querem não! Eles não tem coragem de ficar não! E se 
tiver móvel na casa eles dão fim a tudo, tocam fogo... roupa eles 
dão. Eles não querem não. Eles não gostam de ficar com nada 
de lembrança de quem morre não.  

 

Visualiza-se na conversa com Vitória a questão de como se 

organizavam os ciganos antigamente. Eles andavam todos juntos sem 

necessariamente pertencerem a uma mesma família. Estavam juntos pela 

prerrogativa que são ciganos. Nesse viés, ela aponta a questão da morte da 

irmã que culminou no deslocamento do grupo da cidade do Caicó para outras 

cidades do Seridó. Deixando Caicó, venderam suas casas e compraram 

terrenos na cidade de Cruzeta. Cidade esta que já abrigava os ciganos da 

família de Gilberto. Passado certo tempo a mãe de Vitória, Burrega, faleceu. Os 

pais de Burrega se mudaram para Currais Novos, levando Vitória. Depois de 

pouco tempo do ocorrido duas crianças faleceram em Cruzeta. Eram dois 

meninos, irmãos gêmeos. Toda sua família, pai, mãe e irmãos se mudaram 

também para Currais Novos.  

O que é notório é a relação estreita entre a morte e deslocamentos pelo 

espaço. Nota-se que esses deslocamentos são reforçados pela questão da 

morte, em especial da morte de crianças. Pela entrevista com Neosímia, 

morreram dois ciganos em Caicó, porém as famílias não se mudaram da 
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cidade. No entanto, quando ocorre a morte da criança, todos vão embora do 

lugar. Ao chegarem à Cruzeta, ocorre a morte de uma cigana já adulta, apenas 

sua família se muda para Currais Novos. Mas é quando a morte dos dois irmãos 

ainda pequenos é que culmina na mudança de grande parte dos ciganos que 

residiam em Cruzeta.   

Dona Nazaré comenta que em Caicó já havia até uma vila de ciganos, 

mas com a morte da criança eles venderam as casas e se mudaram para outras 

cidades. O grupo se dividiu, e uma parte dele foi para Cruzeta, outra foi para 

Currais Novos e uma terceira para Florânia. Pereira (2009) em seu livro Os 

ciganos ainda estão na estrada, diz que  

O morto não deve estar dentro da barraca ou veículo na hora da 
morte. Caso ele morra nessas circunstâncias, a tenda ou o 
veiculo dever ser queimados, salvando-se apenas dinheiro e 
fotografias. Obviamente, essa é uma tradição dos que moram 
em barracas ou te trailers. Em certos subgrupos, queimam-se 
todos os pertences do morto. Nos subgrupos de ciganos que 
residem em casas, em vez de abandonar a moradia – os 
nômades mudam do local do acampamento onde o cigano 
morreu -, queimam-se os móveis, e as paredes são pintadas 
novamente. Também pode-se deixar a casa vazia por algum 
tempo (PEREIRA, 2006. p. 77).  

.   

Em entrevistas realizadas a questão do deslocamento atrelado à morte, 

em especial, o deslocamento simbólico é descrito abaixo. 

Virgínia: Mas a senhora é assim há muito tempo?  

Nazaré: Não, não! Foi depois que meu irmão morreu.  

Virgínia: Ah foi? Aí o pessoal de lá não saiu não? Tem uma 
história que quando morre algum cigano, sai da casa?  

Nazaré: Não ficaram lá. Botaram ele noutra casa sabe minha 
filha. 

Virginia: No velório?  

Nazaré: Sim. Ah se morrer um dentro de casa minha filha...!  

Virgínia: Aí?  

Nazaré: Aí tem que sair que a saudade é demais! Aí alugaram 
uma casa com um alpendre grande, quando viram que ele tava 
pra morrer.  

Virgínia: Ah entendi! Vamos dizer assim, seu irmão está doente 
aí pegam e levam ele pro hospital, aí ele morre no hospital, 
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vamos dizer, aí eles não saem não. Agora se ele morrer dentro 
de casa tem que sair.  

Nazaré: Ave Maria! Não tem quem fique! Aí tem que sair!  

Virgínia: Mas aí vai para outra casa ou tem que sair da cidade?  

Nazaré: Não, pode ficar na cidade no sabe? Mas tem que ser 
noutra casa no sabe? O mais velho no morreu lá e a família 
ficou! (Nazaré, 65 anos)  

Arinaldo: Quando morre algum, ninguém mais fica naquela 
casa. Cigano é o seguinte, morreu um na casa vai tudo embora. 
Aquela casa é abandonada! A gente dá por qualquer coisa, 
vende.  

Virgínia: mesmo hoje em dia?  

Arinaldo: Mesmo hoje em dia. Eu nunca passei mais de 3 dias 
dentro de casa. É andando, é andando, mesmo que eu não 
esteja fazendo nada, perambulando. Pois foi, Nossa Senhora 
jogou a praga: e vocês vão ter o resto da vida perambulando 
pelo mundo só por terem roubado o menino Jesus.  

Terezinha: É por isso que cigano vive andando, vive de uma 
cidade para outra. Agora não que parou. Você sabe que moram 
em Currais Novos, um bocado.  

Arinaldo: Mas não é toda vida. Eles passam um tempo e vão 
embora de novo. (Arinaldo cigano e sua mulher não cigana 
Terezinha (Tetê))  

 

Como revelam as falas, a morte é encarada como um aspecto crucial no 

que tange a organização do grupo pelo espaço territorial. Esse espaço 

ordenado pela movência de ciganos pelas cidades do Seridó na medida em que 

o parente morre na casa ou na cidade. Porém, há duas maneiras de pensar a 

movência cigana atrelada à morte: movência espacial (quando há o 

deslocamento da família para outra cidade) e a movência simbólica (quando há 

o deslocamento do corpo ainda vivo, mas prestes a morrer, para outro espaço 

que não seja a casa na qual reside).  

Quando pensamos nessas movências circulatórias de famílias ciganas, 

visualizamos a peculiaridade do movimento intrínseco dos Calons, o qual Ferrari 

(2010) descreve como um nomadismo cosmológico.  ―Andando ou morando, 

sua relação com a terra não muda, pois o movimento para eles não é relativo, 

mas absoluto; levam-no dentro de si, mesmo que parados‖ (FERRARI, 2010, p. 

267). 
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Por fim, vale lembrar que as descrições aqui apresentadas se mostram 

como uma possível interpretação da pesquisadora sobre as concepções de 

movências Calon pelos espaços sociais físicos e simbólicos. Desse modo, 

numa relação paulatina entre os não ciganos a partir da rede de amizades e da 

conectividade com a família cigana, os Calons da Região do Seridó acionam 

modos de ser e de viver cotidianamente. É uma maneira linda, embora sofrida, 

de lutas diárias, de conquistas e perdas, mas nos diz muito e ainda tem muito a 

dizer sobre a concepção da vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Se considerarmos as dificuldades pelas quais o 
povo cigano passou e vem ainda passando 

durante sua longa diáspora ou a luta por 
espaços onde possam armar suas barracas; se 
considerarmos que sua história foi praticamente 

relatada por não ciganos que, muitas vezes, não 
entenderam e ainda não entendem as 

particularidades de sua cultura, só nos resta 
concluir o quanto foi extraordinária a sua 

principal façanha: sobreviver. 
Márcia Yáskara Guelpa 

 

Tivemos como objetivo principal compreender como se organizava a rede 

de movências circulatórias e de fixação na qual os ciganos do Seridó Norte Rio-

grandense mobilizam frente a atual organização das suas famílias, nucleares e 

extensas, assim como da sua relação com a sociedade majoritária19. 

No decorrer do trabalho, vimos que os ciganos da família Soares 

formaram a base pela qual se buscou compreender as questões que surgiram 

na introdução da pesquisa: ―que movências são essas? Como elas se 

organizam no tempo e no espaço? Quem participa?‖.  

                                                           
19 os ciganos fazem parte dos grupos ditos minoritários. No Brasil esses grupos, desde o século 

XIX, são constantemente encarados como objeto da pesquisa social. São pessoas que sofrem 
com o preconceito por serem identificadas pelas suas crenças, gênero, etnia, aspecto físico, 
moral, entre outros. Esses grupos ditos minoritários apresentam características diferentes em 
relação à sociedade dita majoritária: a ―branca‖, econômica e politicamente dominante. Visto 
que esses grupos minoritários são numericamente maiores. 
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Ao tratar de investir nas relações sociais que se estabeleciam entre os 

próprios ciganos e os não ciganos visualizamos um cotidiano relacional e fluído. 

A movência, a circulação, a intinerância (como queiram), assim como o próprio 

processo de ―parada‖, de fixação, de sedentarização perpassam por uma ordem 

organizativa que se configurou ao longo do tempo e passou a ser recriado e 

reinventado pelos próprios sujeitos sociais.  

Como nos diz Yáskara: ―a principal façanha do povo cigano foi 

sobreviver‖, sobreviver em meio ao desprezo, aos preconceitos, as injustiças, as 

expulsões. Dessa forma, numa paulatina busca de compreender como os 

ciganos do Seridó Potiguar sobrevivem apesar das dificuldades encontradas, 

das barreiras que surgem e das fronteiras que são construídas por serem 

simplesmente denominados ciganos, trouxemos um arcabouço cheio de fazeres 

extraordinários embora cotidianos.  

 O ―fazer a feira‖, a cartomancia, a quiromancia, a reza, assim como ―o 

fazer negócio‖ traduzem as maneiras pelas quais os ciganos se relacionam com 

a sociedade não cigana. Ao passo que tal relação, embora aparentemente 

harmoniosa, revela tensões no que diz respeito à forma como são vistos pelos 

não ciganos. Vá trabalhar! Eu vivo trabalhando mesmo doente para me 

sustentar e sustentar minha família. Você deveria fazer isso também. A fala de 

uma ―amiga‖ que foi visitada no dia de feira, revela essa peculiar contradição. 

Enquanto umas ajudam como podem, outras encaram a vida cigana sobre a 

precondição de sobrevivência Juron.  

 Destarte, a vida em rede baseada nas amizades e laços de parentesco 

busca as condições para sobreviver, mas não só é uma forma de manter a vida 

em movimento, é o pulsar dessa vivência que mantem o movimento da vida. O 

viver que busca a solidariedade familiar perante as condições de enfermidade e 

o último adeus ao parente falecido regado por um conjunto sequencial de rituais 

de separação e de ―esquecimento‖. O ato culminante final se dá pela 

movimentação simbólica e espacial atrelada ao esquecer por meio da queima 

de objetos pertencentes ao morto e a mudança da família para outra rua, outra 

casa ou outra cidade.  
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 A movência cigana que é circunscrita pelos espaços simbólicos e 

territoriais, apresenta a peculiaridade de uma reinvenção em meio às novas 

formas organizativas de se viver Calon no Seridó Norte Rio-grandense. A rede 

familiar, dessa forma, garante a sobrevivência de uma etnia que, apesar das 

dificuldades enfrentadas ao longo da história, foi capaz de recriar uma 

tradicionalidade de andanças ao passo de estarem ―fixadas‖ em casas, em 

espaços territoriais Jurons. Os ciganos e se pode dizer tem por ciganidade a 

prerrogativa do nômade, mas a materialidade do sedentário. Eles tornam 

cambiáveis tais conceitos, mostrando-nos que a fluidez da movência é envolta 

de hibridez e de fronteiras sedentárias. Portanto, é uma movência que 

apresenta pontos de circulação, mas também pontos de fixação.  

O dialogo, portanto, perpassa pela busca de se compreender como e em 

quais situações acionam o ser nômade e o ser sedentário. Talvez, merece-se se 

pensar em uma terceira concepção, talvez mais próxima do que a vivência atual 

Calon no apresenta. No entanto, seria apenas mais uma concepção de 

pesquisa. O que realmente eles dizem a respeito? Os conceitos de 

―nomadismo‖ e ―sedentarismo‖ são concepções acadêmicas imputadas por nós 

aos chamados ciganos. O ―viajar‖, o ―fazer a feira‖, o ―fazer negócio‖, o ―visitar‖ 

talvez sejam verbos e adjuntos adverbiais que indicam essa característica de 

movimento e ―parou‖, ―morreu‖, indicam uma condição de fixação.  Foram essas 

questões e concepções que esse trabalho procurou tecer e compreender. 
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