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RESUMO 

A dissertação propõe o estudo da cultura material – representada pela 
arquitetura e indumentária – de sociedades que mantém ou em algum 
momento tiveram comportamentos nômades. A pesquisa se ocupa 
de corpos que estão em movimento, marcados por ritos e expostos 
a condições ambientais extremas; vestuários e acessórios feitos sob 
medida e imbuídos de poderes sobrenaturais e habitações conscientes 
de sua efemeridade. Seu objetivo geral é estudar as inter-relações que 
se estabelecem através de suportes efêmeros como as habitações e 
trajes. Em especí ico ela busca conhecer os processos de produção do 
espaço da habitação nômade; apreender e identi icar o processo de 
concepção, confecção e uso dos vestuários; perceber a importância 
das manifestações da cultura material nômade para a sua identidade 
e estética e procurar similaridades construtivas, visuais e estéticas 
entre vestes e abrigos nômades. A dissertação é o resultado da revisão 
bibliográ ica que transita pelos trabalhos de Bernard Rudofsky, Florencia 
Ferrari, Labelle Prussin, Mark Jarzombek, Mette Bovin, Paul Oliver, 
Robert Kroenenburg, Torvald Faegre entre outros; do estudo de caso dos 
Ciganos Calons e de quatro povos nômades: Beduínos, Inuit, Tuaregues 
e Wodaabes; das visitas realizadas aos acampamentos Calons em São 
Paulo e no Espírito Santo e das entrevistas à costureira especializada 
em vestidos ciganos. Esta obra fortalece o vínculo conceitual e prático 
entre indumentária e arquitetura através do estudo paralelo dessas 
duas manifestações culturais. Ela constata que o vestuário nômade vai 
muito além da necessidade de proteção e do desejo de ornamentação, 
muitas vezes estando relacionado à cosmologia ou aos mitos e crenças 
destas sociedades e reitera a importância de repensarmos as concepções 
clássicas e eruditas da arquitetura. 

Palavras-chave: Arquitetura Vernacular. Ciganos. Cultura Material. 
Mobilidade Residencial. Povos, Tribos e Culturas. Vestuário.



ABSTRACT

This dissertation aims to study the material culture - represented by the 
architecture and clothing - of societies that maintain or at some point had 
nomadic behaviors. The research deals with bodies that are in movement, 
marked by rites and exposed to extreme environmental conditions; 
Clothing and accessories made to measure and imbued with supernatural 
powers and dwellings aware of their ephemerality. Its general objective 
is to study the interrelationships that are established through ephemeral 
supports such as shelters and costumes. Speci ically, it seeks to know 
the processes of production of the nomadic housing space; to seize and 
identify the process of designing, making and using garments; to perceive 
the importance of nomadic material culture manifestations for their 
identity and aesthetics and to look for constructive, visual and aesthetic 
similarities between nomadic garments and shelters. The dissertation is 
the result of the bibliographical review of the works of Bernard Rudofsky, 
Florencia Ferrari, Labelle Prussin, Mark Jarzombek, Mette Bovin, Paul 
Oliver, Robert Kroenenburg, Torvald Faegre among others; the case study 
of the Calon Gypsies and four other nomadic societies: Bedouin, Inuit, 
Tuareg and Wodaabes; visits to the Calon camps in São Paulo and Espírito 
Santo and interviews with the seamstress specialized in gypsy dresses. This 
work strengthens the conceptual and practical link between clothing and 
architecture through the parallel study of these two cultural manifestations. 
It inds that the nomadic clothing goes far beyond the need for protection 
and the desire for ornamentation, often being related to the cosmology or 
the myths and beliefs of these societies and reiterates the importance of 
rethinking the classic and scholarly conceptions of architecture.

Keywords: Vernacular Architecture. Gypsies. Material Culture. Residential 
Mobility. Peoples, Tribes and Cultures. Clothing.
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Fonte: Ferrari (2010).
[F3.52] Membranas e estrutura das 
barracas. Fonte: Ferrari (2010).
[F3.53] A visualização do espaço da 
barraca pelo exterior é quase total. Fonte: 
Ferrari (2010)
[F3.54] Barraca em Jardim Noronha, 
São Paulo. Fonte: Fotogra ia de Luciana 
Sampaio (CASAS DO BRASIL, 2012).
[F3.55] A forma da barraca remete ao 
arquétipo da casa. Fonte: Fotogra ia de 
Rogério Ferrari (FERRARI, 2011).
[F3.56] Planta baixa exempli icando a 
organização do espaço na barraca cigana. 
Fonte: do autor.
[F3.57] Detalhes da decoração dentro das 
barracas. Fonte: Ferrari (2010).
[F3.58] Detalhes da decoração dentro das 
barracas. Fonte: Ferrari (2010).



[F3.59] Detalhes da decoração dentro 
das barracas, Jaboticabal, SP, 2007. Fonte: 
Fotogra ia de Luciana Sampaio (CASAS DO 
BRASIL, 2012).
[F3.60] Sacos para organizar os pertences. 
Fonte: Ferrari (2010).
[F3.61] Corredor nos fundos entre as 
prateleiras e a lona, Aracati, SP, 2000. 
Fonte: Fotogra ia de Luciana Sampaio 
(CASAS DO BRASIL, 2012).
[F3.62] Sacos para organizar os pertences. 
Fonte: Ferrari (2010).
[F3.63-65] Barracas ciganas em 
Aracati, 2000; Jaboticabal, 2009 e 
Itaquaquecetuba, 2008. Fonte: Fotogra ias 
de Luciana Sampaio (CASAS DO BRASIL, 
2012).
[F3.66] Detalhe da organização na lateral 
das barracas. Fonte: Ferrari (2010).
[F3.67] Detalhe das panelas expostas 
na barraca cigana. Fonte: Fotogra ia de 
Rogério Ferrari (FERRARI, 2011).
[F3.68] Do-Ho Suh, Seoul Home, 1999. 
Fonte: Disponível em < http://www.
lehmannmaupin.com/artists/do-ho-suh > 
acesso em 21 de fevereiro de 2017.
[F3.69] Do-Ho Suh, Perfect Home, 2002. 
Fonte: Disponível em < http://www.
lehmannmaupin.com/artists/do-ho-suh > 
acesso em 21 de fevereiro de 2017.

Quadro

[Quadro 02] Arquitetura sedentária 
e arquitetura nômade. Fonte:  Elaborado 
pelo autor.
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Figuras

[F4.1] Relação dos Calons com o cavalo. 
Fonte: Fotogra ia de Rogério Ferrari 
(FERRARI, 2011).
[F4.2] Cavalo e família Calon, Arati, SP, 
2000. Fonte: Foto de Luciana Sampaio 
(CASAS DO BRASIL, 2012).
[F4.3] Dança da tribo Karo, na Etiópia. 
Fonte: Jarzombek (2013).

[F4.4] Cerimônia com dança dos 
aborígenes australianos. Fonte: Jarzombek 
(2013).
[F4.5-6] Homem !Kung performando 
dança ritual em frente à sua cabana, 
Botswana e detalhe da tornozeleira de 
conchas em dança tribal no deserto 
Kalahari. Fonte: Jarzombek (2013)
[F4.7-8] Uma mistura entre dança e 
concurso de beleza entre os jovens 
Wodaabes. Fonte: Bovin (2001).
[F4.9] A “dança da guerra” é a mais 
importante da cultura Wodaabe, sendo 
dançada apenas pelos homens mais 
bonitos. Fonte: Bovin (2001).
[F4.10] Danças entre ciganos calons na 
Bahia. Fonte: Fotogra ia de Rogério Ferrari 
(FERRARI, 2011).
[F4.11-12] Danças entre ciganos calons 
baianos. Fonte: Fotogra ia de Rogério 
Ferrari (FERRARI, 2011).
[F4.13] Mapas táteis Inuit. Fonte: Papanek 
(1995).
[F4.14] Tupilak Inuit. Fonte: Papanek 
(1995).
[F4.15] A simetria para os Wodaabes: 
nos chifres do gado, no carregamento dos 
burros e nas maquiagens. Fonte: Bovin 
(2001).
[F4.16] Autorretrato de uma jovem 
Wodaabe destacando suas tatuagens e 
escari icações. Fonte: Bovin (2001).
[F4.17] Diferentes padrões de pintura 
facial Wodaabe. Fonte: Bovin (2001).
[F4.18-19] Figura humana estilizada 
presente tanto nas tatuagens quanto nos 
bordados Wodaabes. Fonte: Bovin (2001).
[F4.20] Escari icações feitas pelos 
Wodaabes com uma lâmina de barbear. 
Fonte: Bovin (2001).



[Universo Poético da Barraca Calon] 
Fonte:  Colagem a par  r das fotos de Florencia Ferrari, Luciana Sampaio e Márcio Lima.
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1_PREPARAÇÕES: 
DIÁLOGOS ENTRE ARQUITETURA, VESTES E NOMADISMO

Por que estudar, ao mesmo tempo, arquitetura e indumentária? E por que 

estudar essas duas manifestações culturais justamente em sociedades 

com comportamento nômade? Para respondermos a essas perguntas 

gostaríamos de resgatar um pouco do que foi a trajetória percorrida até 

chegarmos neste novo ponto de partida. 

Em 2011, impulsionados pela curiosidade de descobrir contatos e 

investigar as conexões e inter-relações conceituais e práticas entre 

arquitetura e moda, iniciamos a pesquisa “arquitetura por um io”. O 

título faz referência a arquiteturas feitas por linhas que se iaram ou se 

teceram. Arquiteturas construídas através de tramas - encadeamentos 

ou conexões - de ios ou de enredos. Arquiteturas que estão “por um io” 

estão a uma pequena distância de ultrapassar algo, de ir além dos limites. 

Logo no primeiro momento icou claro, porém, que quando fazíamos 

referência à moda nós não estávamos nos expressando corretamente, 

pois ela implica uma série de relações com o mercado, a mídia e o 

marketing que não eram do nosso interesse. O desejo sempre foi o estudo 

das roupas, dos trajes, dos acessórios, da indumentária, dos elementos 

que compõe a nossa imagem e que levamos junto ao corpo. 

Uma das linhas de investigação que encontramos foi analisar as 

percepções que a arquitetura e que os arquitetos têm da indumentária. 

Provavelmente a primeira relação entre arquitetura e vestes foi feita pelo 

arquiteto romano Vitrúvio. No século I a.C., ele compara as colunas das 

ordens arquitetônicas gregas com imagens humanas, as volutas seriam 

cabelos encaracolados e os frisos ao longo do fuste as dobras do vestido 

de uma dama (FAUSCH et al., 1994).
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No inal do século XIX e início do XX, com a emersão de textos sobre a 

vida moderna nas cidades - como os de Charles Baudelaire (1988) e 

Honoré Balzac (2009) - o design de vestuário e a moda são tratados com 

especial interesse pelos arquitetos da época, tanto como metáfora para a 

arquitetura quanto como um campo de prática. Gottfried Semper, Sigfried 

Giedion, Otto Wagner, Adolf Loss e Walter Groupius são alguns daqueles 

que traçam comparações entre o vestuário e as práticas arquitetônicas, 

ora denunciando a ornamentação das roupas ora exaltando os seus 

princípios de design. Como metáfora a moda estava quase sempre 

associada à super icialidade do ornamento, especialmente a moda 

feminina: frívola e não funcional, representando justamente o oposto da 

masculina. 

Fica claro no manifesto de Adolf Loss, “Ornamento e Crime” de 1908, que 

a produção moderna deveria rejeitar todo e qualquer tipo de ornamento. 

O arquiteto acredita que o desenvolvimento cultural, artístico e 

intelectual da sociedade moderna está diretamente relacionado com 

o abandono da ornamentação. Loss tinha uma visão preconceituosa do 

universo feminino como sendo próprio da ornamentação e da futilidade, 

que para ele são atributos que deveriam ser superados. Essa rejeição ao 

ornamento pode explicar a “fashion fobia” (KINNEY, 1999) de muitos 

arquitetos modernos, já que a moda feminina sempre esteve diretamente 

relacionada aos “caprichos” da ornamentação. A moda é vilanizada 

devido às suas associações com o universo feminino. 

Para o arquiteto alemão Gottfried Semper a moda estava relacionada 

ao marketing e a rápida circulação de estilos “resultando em decoração 

sem personalidade” (FAUSCH et al., 1994, p. 49). No entanto ele via a 

casca do edi ício como uma espécie de roupa, fazendo associações entre 

as palavras em alemão wand (vedação/parede) e gewand (vestuário). 

Poderíamos entender a partir dessa comparação, pelo menos dois 

princípios: que as roupas também são uma forma especí ica de vedação 
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e que é possível termos paredes feitas de tecido. 

Nós decidimos, então, ampliar essa investigação etimológica para 

outros idiomas. Em português o verbo habitar se conjuga no presente 

da primeira pessoa do singular como “eu habito”, hábito que é também a 

veste dos religiosos ou pode signi icar “costume, uso, praxe”, com relação 

direta ao latim habitus que signi ica estado (do corpo) ou modo de ser. 

Abito que é vestido em italiano. Costume que é o francês para vestimenta, 

mas que também pode ser usado no português para designar o traje 

social masculino. Parece que, linguisticamente, a nossa forma de ser e de 

se comportar está intimamente ligada às nossas vestes.  Uma sociedade se 

manifesta culturalmente através de seus costumes imateriais e materiais. 

O verbo Vestir em espanhol e francês pode indicar uma relação com 

o movimento. Levar puesto e porter têm o signi icado de algo que está 

sendo levado no/pelo corpo. Já o verbo revestir, que é utilizado na 

arquitetura para “fazer revestimento em ou cobrir com revestimento”, 

denota uma espécie de segunda camada, é como vestir novamente e 

tornar aquilo que foi coberto mais resistente, enrijecido, capaz de tolerar 

mais adversidades. Em inglês o verbo é to coat, que também signi ica 

“casaco, paletó, sobretudo, capa”. Em francês revestir é enduire, que 

justamente carrega o sentido de tornar algo mais resistente ou duro. Essa 

camada – vedação ou costume – que colocamos junto à pele pressupõe o 

movimento de um corpo que a carrega e que se torna mais resiliente. 

Foi interessante notar que o verbo morar em francês, espanhol, 

italiano, alemão e inglês é vivre, vivir, vivere, leben e live. Morar é 

viver. Diferentemente de habitar ou residir que possuem designações 

correspondentes. Morar, assim como viver, é transitório. A morada é o 

período em que se permanece em algum lugar, que se demora, mas não 

se ixa.  Residir do latim residere é “assentar-se”. Quem está (as)sentado 

não continua caminhando. 





[F1.3-4] Interior projetado por Peter Behrens para 
casa em Darmstadt, 1899 e ao lado “House Dress” 
com design de sua autoria

Fontes: Disponível em <http://www.
daniellaondesign.com/blog/peter-behrens-house-in-
darmstadt> acesso em 13 de agosto de 2014 e Fausch 
et al. (1994, p. 184)

[F1.5-6] Vestido com design de Henry van de Velde, 
1900 e ao lado um interior projetado 
por ele, 1899-1900

Fontes: Fausch et al. (1994, p. 184) e disponível em 
<http://www.daniellaondesign.com/blog/peter-
behrens-house-in-darmstadt> acesso em 13 de 
agosto de 2014

[F1.1-2] “Summer Dress” design de Joseph Hoff man, 
1901 e ao lado um interior projetado por ele

Fontes: Fausch et al. (1994, p. 191) e disponível em 
<http://aasid.parsons.edu/decorationascomposition/
content/josef-hoff mann-residential-interiors> acesso 
em 13 de agosto de 2014



26

Arquitetura por um io:

Preparações:

No inal do século XIX, a incursão de alguns arquitetos no design de 

roupas esteve vinculada à campanha de reforma do vestuário, que 

buscava soluções mais confortáveis para o guarda-roupa feminino e 

estava relacionada à de inição de uma imagem de modernidade, com a 

emancipação da mulher e a criação de novos ideais de beleza.

No entanto, os arquitetos Peter Behrens, Henry van de Velde, Josef 

Hoff mann, Richard Riemerschmid, Paul Schultze-Naumburg e Frank 

Lloyd Wright demonstraram pouco interesse na produção de trajes que 

fossem realmente confortáveis. Pareciam mais preocupados em fazer 

roupas inspiradas nos interiores também projetados por eles, criando 

uma espécie de cenogra ia para suas construções (KINNEY, 1999), é 

como se estivessem, de certa forma, dizendo que o lugar das mulheres 

era dentro de casa. 

Nenhum dos arquitetos envolvidos com a reforma, sequer, chega a propor 

o encurtamento das saias, mas percebemos que vinte e cinco anos depois 

as saias se encurtam. Uma vitória alcançada graças ao trabalho das 

próprias mulheres. O vestuário pode ter sido importante na conquista 

das mulheres pelo direito de ocupar o seu lugar na sociedade moderna. 

Entendemos a importância da participação feminina no design, em 

especial na reforma do traje feminino. Essa relação dos arquitetos com o 

design de vestuário no início do século XX nos mostrou a relevância das 

questões de gênero nas relações entre moda e arquitetura. 

Avançando, percebemos como o design de vestuário pode ser um aliado 

da arquitetura em projetos com formas efêmeras e móveis. Os trabalhos 

do grupo de arquitetos ingleses denominado Archigram, da década de 

1960, unem uma série de conceitos do vestuário aplicados à arquitetura. 

Eles imaginavam um futuro de inido pelos deslocamentos dos seres 

humanos e até mesmo das cidades, alguns de seus projetos são abrigos 

que podem ser vestidos e levados junto ao corpo. 
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[F1.8-9] Cuchicle, Archigram

Fonte:  Disponível em <h  p://www.archigram.net/> 
acesso em 16 de janeiro de 2017

[F1.7] Cuchicle, Archigram

Fonte:  Disponível em <h  p://www.archigram.net/> 
acesso em 16 de janeiro de 2017

É aqui pela primeira vez na nossa pesquisa que nos deparamos com as 

questões do nomadismo, não o nomadismo tradicional – como veremos 

mais a frente nesta dissertação. Archigram nos leva a considerar os 

moradores das cidades como novos nômades, sempre se deslocando 

dentro da urbe e fora dela.

A partir dos projetos do grupo e guiados pela ideia de um novo nômade 

urbano encontramos os trabalhos da artista Lucy Orta. Para ela os 

nômades da cidade são as pessoas em situação de rua, Orta cria abrigos 
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[F1.10-15] Refuge Wear City Interventions, Lucy Orta 

Fonte:  Disponíveis em <http://www.studio-orta.
com/> acesso em 17 de outubro de 2011
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que podem ser vestidos oferecendo dignidade àqueles que vivem ao 

relento. Ela está provendo um espaço no qual possam se sentir seguros, 

um espaço que podem considerar como um lar (QUINN, 2003). Orta não 

tem a intenção de encontrar uma solução para a questão dos moradores 

de rua, mas ainda assim o seu trabalho nos faz pensar em novas 

possibilidades ao mesmo tempo em que provoca uma resposta e icaz. 

Estes pensamentos do novo nômade e da casa em movimento vão 

inspirar artistas, arquitetos e designers. Vão surgir diversos tipos de 

experimentações e soluções, várias delas irão recorrer aos materiais 

têxteis e às técnicas de confecção/construção do design de vestuário 

como vimos nos trabalhos de Archigram, Lucy Orta, CP Company, Martin 

Azúa, Andrea Zittel, Hélio Oiticica, Lygia Clark, Lygia Pape e Do-Ho Suh.  

Sobre esse “novo nômade”, Robert Kronenburg utiliza o termo 

antinomadismo para tratar desse comportamento. A tabela organizada 

por Lara Barbosa (2012, p. 20) – a partir de uma entrevista concedida 

por ele em 2008 na University of Liverpool, School of Architecture - 

ajuda a compreender as diferenças entre o nomadismo tradicional e 

o antinomadismo proposto por Kronenburg. Os antinômades seriam 

nômades por escolha, cujos deslocamentos estariam associados ao 

trabalho ou lazer por exemplo. Em contrapartida teríamos os nômades 

por necessidade, para eles o nomadismo se manifesta sazonalmente ou 

na ocasião de catástrofes ambientais e calamidades (BARBOSA, 2012).

As investigações con irmaram as proximidades conceituais e práticas 

entre vestuário e arquitetura e foi interessante ver emergir o (anti)

nomadismo na pesquisa. Quando a arquitetura (ou o abrigo) precisa ser 

transportada, aparecem as soluções têxteis. Essa é uma nova forma de 

pensar a arquitetura que não é monolítica, longeva e ixa como propunha 

Vitruvius. Abordamos uma arquitetura efêmera, móvel e volátil, 

características trazidas pela própria matéria prima: o tecido. 
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1.1_Intenção e método

A partir da hipótese apresentada pelo arquiteto alemão Gottfried Semper, 

em “O Estilo” publicado em 1863, de que a origem da arquitetura estaria 

nas tendas e nas roupas dos primeiros povos nômade; “ARQUITETURA 

POR UM FIO: vestes e abrigos de povos ciganos e nômades” propõe 

o estudo da arquitetura e da indumentária em sociedades que mantém 

ou em algum momento tiveram comportamentos nômades. São os 

que chamamos de nômades tradicionais. Em especial aqueles nos 

quais habitações e indumentária sejam importantes manifestações da 

identidade cultural e, de preferência, que as técnicas de produção dos 

trajes e das construções tenham sido mantidas. 

Temos como objetivo geral estudar as inter-relações entre corpo, roupa 

e arquitetura que se estabelecem através de suportes efêmeros – como 

as habitações e trajes. Trata-se de uma pesquisa que pretende utilizar 

o caso dos ciganos Calon – a partir da etnogra ia de Ferrari (2010) – 

dos Beduínos, Inuit, Tuaregues e Wodaabes para entender como essas 

relações acontecem a partir de seu comportamento, sua indumentária e 

suas tendas. 

São objetivos especí icos dessa pesquisa: 

Conhecer os processos de produção do espaço da habitação em  »
uma sociedade nômade. É importante para a pesquisa saber como 

essas arquiteturas são montadas, desmontadas, transportadas e 

remontadas.

Conhecer e identi icar o processo de concepção, confecção e uso  »
dos vestuários nômades. Interessam principalmente os casos em 

que as características dos vestuários tradicionais tenham sido 
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preservadas. Haverá também uma análise sobre as relações entre 

corpo e roupas.

Perceber qual a importância das manifestações da cultura  »
material nômade para a sua identidade e estética, principalmente 

no que tange o modo de vestir e habitar da comunidade.

E por im procurar similaridades construtivas, visuais e estéticas  »
entre as vestes e as casas nômades a partir das análises de seus 

processos de produção. 

Os objetos de estudo deste trabalho, portanto, são os corpos, a 

indumentária e as casas dos povos estudados. A pesquisa se ocupa 

de corpos que estão em movimento, marcados por ritos e expostos a 

condições ambientais extremas. Vestuários e acessórios feitos sob medida 

e muitas vezes imbuídos de poderes espirituais. Habitações conscientes 

de sua efemeridade, edi ícios “feitos para acabar”, arquiteturas que 

se viabilizam pela necessidade constante de adaptação, mutação e 

mobilidade, nas quais o fator tempo é incorporado e manipulado 

(BARBOSA, 2012). 

Nestas arquiteturas instantâneas, fugazes, se propõe 
uma nova relação com a paisagem – construída ou 

não. Seriam inseridas no seu interior sem apoderar-
se da paisagem, sem esgotá-la, sem consumi-la, 

renunciando possuí-la ou dominá-la (DIAZ; GARCIA, 
1999 apud GAUSA et al., 2002, p.322)

São arquiteturas que estabelecem uma relação com o meio no qual 

estão inseridas muito semelhantes daquelas que se dão entre as 

arquiteturas vernaculares e a paisagem. Para Robert Kronenburg (2002) 

o estudo da arquitetura vernacular móvel pode nos ajudar a entender o 

desenvolvimento de formas permanentes de arquitetura. Expandimos 
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essa hipótese para as roupas por acreditar que no design de vestuário 

podemos encontrar soluções diversas (de construção, de estética e de 

sustentabilidade) que podem ser replicadas na pratica arquitetônica 

tradicional.

Lara Barbosa, em sua pesquisa sobre nomadismo e sustentabilidade, 

levanta a questão de que as roupas podem funcionar como uma extensão 

das casas dos povos nômades, oferecendo proteção. “A extensão da 

preocupação projetual até as vestimentas abre possibilidades de 

resolução de problemas por intermédio das roupas” (BARBOSA, 2012, 

p.76). Andrea Saltzman (2008) também reconhece no design de vestuário 

uma ferramenta para a produção de respostas às transformações do 

mundo contemporâneo, de initivamente midiático e interativo. 

Para garantir o sucesso da pesquisa foram adotados os procedimentos 

metodológicos que descrevemos a seguir. 

Inicialmente realizamos uma revisão bibliográ ica através da consulta a 

base de dados livres, a livros e ao material próprio. Esse levantamento 

pode ser subdividido em três eixos principais que se interceptam em 

diversos momentos, são eles: 

Arquitetura: buscamos pesquisas que tratassem das origens  »
da arquitetura1 - para poder comprovar ou não as relações das 

primeiras construções com as habitações e roupas nômades – e 

então partimos para trabalhos que tratassem de arquiteturas 

vernaculares, efêmeras e/ou móveis2 para assim enfocar nas 

1 (JARZOMBEK, 2013)

2 (BARBOSA, 2012) (KRONENBURG, 2002) (OLIVER, 1975) (OLIVER, 2003) (VASSÃO, 
2002)
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arquiteturas de sociedades com comportamento nômade3. 

Foram realizados estudos e re lexões acerca dos conceitos de 

efemeridade, mobilidade, impermanência e durabilidade em 

arquitetura. Através deles foi possível reconhecer contrapontos 

entre as arquiteturas nômades e arquiteturas não-nômades. 

Indumentária: da mesma forma como no eixo anterior buscamos  »
compreender um pouco das origens do vestuário e da fabricação 

dos materiais têxteis4, passamos pelas questões das relações 

entre corpo e vestes5 para então buscarmos informações sobre 

as indumentárias nômades6.

Nômades e nomadismo: primeiramente realinhamos o que  »
entendemos como nomadismo7, para então discernir de quais 

nômades Semper se referia ao propor a sua origem têxtil para a 

arquitetura. Com esses conceitos bem amarrados, identi icamos 

as sociedades nômades, investigamos suas origens, histórias e, 

na medida do possível, tentamos apreender a situação atual delas 

no mundo contemporâneo. Por im buscamos obras de referência 

que abordassem as construções e a indumentária desses povos8, 

como mencionado nos itens anteriores.

3 (BOVIN, 2001) (FAEGRE, 1979) (PRUSSIN, 1995) (GERMAIN, 1995) (CASAS DO 
BRASIL, 2012) (FERRARI, 2010) (FONSECA, 1996) (PAPANEK, 1995) (SANTOS, 2002) 
(SHELTER, 1973)

4 (CARVALHO, 2010) (JARZOMBEK, 2013)  (PAINE, 2008) (RUDOFSKY, 1974) 
(SCHOESER, 2003)

5 (CRILLANOVICK, 2011) (MILLER, 2013) (MOSSI, 2009) (RONCOLETTA, 2004) 
(RUDOFSKY, 1965) (RUDOFSKY, 1974) (SALTZMAN, 2008) (SANTOS; SANTOS, 2010) 
(SOUZA, 2006)

6 (BOVIN, 2001) (CORDWELL; SCHWARZ, 1979) (GERMAIN, 1995) (FERRARI, 2010) 
(SPICAKOVA, 2008) (FERRARI, 2011)

7 (BARBOSA, 2012) (FERRARI, 2010) (GABRIEL, 1992) (LOUEKARI, 2000)

8 Ver notas 3 e 6.
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A partir da revisão bibliográ ica vislumbramos a possibilidade da 

realização de estudos de caso. O primeiro deles foi selecionado a partir 

da identi icação de grupos nômades no território brasileiro – já que isso 

poderia facilitar o acesso a fontes primárias – são os Ciganos Calons. 

Outros quatro estudos de caso foram selecionados de acordo com o 

acesso a fontes con iáveis e devem aparecer de forma mais diluída ao 

longo do texto ajudando a costurar o conteúdo, são eles: Beduínos, Inuit, 

Tuaregues e Wodaabes. 

O trabalho também contou com uma pesquisa de campo que incluiu 

visitas à acampamentos Calons nos municípios de Itaquaquecetuba em 

São Paulo e da Serra no Espírito Santo. Através dessas aproximações ao 

universo cigano foi possível identi icar materiais e técnicas da produção 

do espaço; vislumbrar conexões entre a morfologia, organização e 

ornamentação das barracas com os vestuários; além de comprovar ou 

refutar aquilo que havia sido apreendido na revisão bibliográ ica. 

Também izeram parte da pesquisa de campo as entrevistas 

semiestruturadas realizadas com Gilza, a costureira responsável pela 

confecção dos vestuários e enxovais das Calins9. Foi por meio desse 

diálogo que conhecemos os meterias e técnicas utilizados, catalogamos 

os principais modelos e compreendemos a lógica de produção dos 

vestidos ciganos. 

Os dados e materiais coletados com a revisão bibliográ ica, os estudos de 

caso, as visitas aos acampamentos e as entrevistas foram analisados de 

forma comparativa e qualitativa para que então pudéssemos organizar 

os resultados numa base de informação clara e acessível. 

Um dos nossos grandes desa ios foi a identi icação e o acesso a fontes 

9 Calin (singular) / Calins (plural) é como são denominadas as mulheres ciganas da 
etnia Calon.
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con iáveis que tratassem da cultura material nômade. A produção 

nacional é muito limitada. No caso especí ico dos ciganos, Frans Moonen 

expõe que “a produção ciganológica brasileira ainda é muito reduzida, 

embora esteja aumentando nos últimos anos” (2017, p. 1), e reconhece 

que a maior parte dela se deu na área universitária em especial dentro 

das ciências humanas com destaque para o campo das ciências sociais 

(antropologia e sociologia). Pouco, ou quase nada, foi produzido nos 

campos da Arquitetura ou do Design – no Brasil podemos citar apenas o 

trabalho de Fonseca (1996) na área do planejamento urbano. Fenômeno 

que também é observado nas publicações internacionais.  

Internacionalmente arquitetos e designers têm se dedicado à pesquisa 

das construções vernaculares e nômades: Oliver (1975), Faegre (1979), 

Papanek (1995), Prussin (1995), Kronenburg (2002), Oliver (2003) e 

Jarzombek (2013) são alguns deles. Mais alarmante é a carência quase 

que total de pesquisas que abordem a indumentária nômade sob o ponto 

de vista do design. Suas roupas e acessórios aparecem em segundo plano 

nos trabalhos dedicados ao estudo das habitações e mesmo que estejam 

no foco de algumas pesquisas do campo da antropologia como Cordwell 

e Schwarz (1979) o interesse dos autores não é o de descrever seus 

princípios construtivos, as técnicas de confecção ou as relações com os 

materiais utilizados.  

Para organizar e apresentar os dados coletados recorremos a teoria das 

peles do ser humano, proposta pelo artista vienense Hundertwasser e 

exposta em Restany (2003), segundo a qual todos nós possuímos cinco 

peles que formam um invólucro concêntrico: a epiderme, as roupas, 

as casas, o meio social e o meio planetário. O foco do trabalho está nas 

três primeiras peles – corpo, indumentária e arquitetura - mas a quarta 

e quinta pele, mesmo não sendo tratadas diretamente, serão usadas 



[F1.16] Representação das cinco peles do ser 
humano, Hundertwasser 

Fonte:  Restany (2003)
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como apoio e para alinhavar o conteúdo. A medida que avançamos nos 

capítulos, avançamos nas peles e evidenciamos as interações e in luências 

entre elas. 

Na “Super ície do corpo nômade”, investigamos as origens da segunda 

pele: vestuário. Nos dedicamos às alterações e transformações realizadas 

diretamente no corpo ou que têm a estrutura anatômica como suporte: 

tatuagens, pinturas corporais, escari icações, acessórios e vestuário. 

Esses elementos podem ir além da necessidade de proteção e do desejo 

de ornamentação, muitas vezes estando relacionados à cosmologia ou 

aos mitos e crenças destas sociedades. Damos enfoque especial para a 

indumentária cigana. 

“Preservação do Imaterial” é o capítulo dedicado a terceira pele. Nele 

questionamos as de inições clássicas da arquitetura, sua relação com o 

tempo e o espaço; tentamos de inir o que seria uma arquitetura nômade 

através de suas divergências com a arquitetura não-nômade; exploramos 

as técnicas construtivas de diferentes tendas e apresentamos um estudo 

da arquitetura e espacialidade Calon. 

Por im, em “Amarrações” concluímos esta dissertação demonstrando 

como arquitetura e indumentária desempenham um papel importante 

na construção de uma identidade e estética nômade. O trabalho deve 

fortalecer o vínculo conceitual e prático entre indumentária e arquitetura 

através do estudo paralelo dessas duas manifestações culturais. Esta 

dissertação tem as vias para se consolidar como um importante registro 

da cultura material de comunidades com comportamento nômade, 

sobretudo no caso dos ciganos Calon. 
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Antes de arrematarmos este capítulo com uma apresentação das etnias 

ciganas, um breve histórico da chegada dos Calons ao Brasil e uma 

discussão das particularidades do seu “nomadismo”, iremos apresentar 

brevemente os quatro povos nômades que ajudam a costurar o conteúdo 

da pesquisa: os Beduínos, os Inuit, os Tuaregues e os Wodaabes. 

1.2_Povos nômades

Não é objetivo deste trabalho se dedicar a um estudo aprofundado das 

suas culturas materiais dos quatro povos apresentados a seguir, mas 

a análise de seus corpos, indumentária e arquitetura deve emergir em 

diferentes momentos desta dissertação, para enriquecer o debate a 

respeito da cultura material cigana. Sempre que possível tentaremos 

destacar as semelhanças e as dissonâncias das relações que se 

estabelecem entre as peles destes nômades e as peles dos Calons.   

1.2.1_Beduínos

Os Beduínos se orgulham em serem, segunda a sua concepção, os 

“verdadeiros árabes” ou “habitantes das tendas” que é o que a palavra 

árabe originalmente signi ica. Estão presentes do norte da África até o 

Oriente Médio e são subdivididos em clãs que compartilham a atividade 

de pastorear camelos e cabras. 

Habitam as tendas negras10 ou “beit sha’r” – casa de pelos – como as 

chamam. O nome faz alusão a cor dos pelos das cabras que são iados 

e tecidos para formar a cobertura, laterais, piso e até mesmo alguns 

10 “tenda negra” foi como optamos por traduzir “black tent”.
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móveis (FAEGRE, 1979). O espaço interno é dividido por cortinas que 

separam o lado masculino do feminino (SHELTER, 1973). Nessas tendas 

a estabilidade dos postes e hastes depende da tensão da cobertura, o 

que resulta por um lado em estruturas mais simples, mas por outro na 

necessidade de cabos tensores. 

Além do mais a cor é funcional, já que a cobertura escura produz mais 

sombra e absorve o calor, enquanto a trama do tecido permite que ele se 

disperse, fazendo com que a sensação térmica no interior da tenda seja 

muito mais agradável (FAEGRE, 1979). Também podem ser utilizados 

pelos de ovelhas ou camelos na tecelagem, mas os de cabra são ideais 

devido à sua força e comprimento. 

[F1.17] Tenda Beduína 

Fonte:  Oliver (2003)
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1.2.2_Inuit

Inuit já foram conhecidos por muito tempo como “esquimós”, no entanto 

este tratava-se de um exônimo11 pejorativo que signi ica “aquele que 

come carne crua”. Inuit, como se auto intitulam, signi ica “o povo”.  São 

um grupo de povos indígenas, culturalmente semelhantes, que habitam 

as regiões árticas da Groenlândia, Canadá e Alasca. 

11 “Um exônimo [...] - do grego ἔξω (éxō) ‘externo’ + ὄνυμα (ónyma) ‘nome’ - é um nome 
pelo qual um nome próprio é conhecido em outra língua que não aquela(s) falada(s) 
nativamente” (EXÔNIMO, 2017). Neste caso refere-se ao nome atribuído a um povo, 
nacionalidade ou etnia por um elemento que dele não faz parte. 

[F1.18] Mulheres Inuit 

Fonte:  Disponível em < h  ps://s-media-cache-ak0.
pinimg.com/564x/25/3a/97/253a97c6c6280a9694901
58e1cc4a4d9.jpg> acesso em 20 de fevereiro de 2017
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São nômades tradicionais e movem os seus acampamentos de caça e de 

pesca com a mesma regularidade que os nômades pastorais. As mulheres 

são exímias costureiras e os homens grandes caçadores. No início do 

inverno caçam focas até que a escuridão toma conta do dia e da noite e 

eles se dedicam aos reparos nos utensílios, equipamentos e roupas; esse 

é o momento de contar histórias. Na primavera a luz e o calor retornam, 

mas a caça é pouca; as famílias acampam nas margens dos rios para 

pescar e aguardar a passagem das renas. No verão a caça e a pesca são 

fartas, fazendo do outono a estação da abundância (FAEGRE, 1979). 

Inuit são conhecidos por sua habitação de inverno, o iglu, porém esse não 

é o seu único abrigo. Segundo Faegre (1979) eles são os nômades com 

a maior variedade de tendas. O autor as organiza em: tendas de cume, 

tendas cônicas e as tendas de cúpula. 

Tendas de cume são utilizadas onde a madeira é escassa, já que  »
necessitam de poucos materiais sólidos e podem ser feitas com 

um único poste ou haste. 

Tendas cônicas necessitam de mais elementos estruturantes e  »
estão presentes nas proximidades das lorestas no Alaska e no 

Canadá. Provavelmente foram adotadas através do contato com 

os índios norte-americanos ao sul. Assim como nas tendas de 

cume a cobertura é feita com peles de rena ou de foca no caso 

dos grupos que habitam as regiões litorâneas. 

Tendas de cúpula são as únicas utilizadas durante o inverno,  »
quando estão sempre cobertas de neve. A estrutura é feita com 

hastes de salgueiro (20 a 30) e a cobertura com peles de rena 

presas ao chão. Torvald Faegre (1979) acredita que um Inuk12 

12 Singular de Inuit.
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ao retirar a estrutura da tenda e perceber que a cúpula de 

neve poderia se sustentar sozinha, teria tido a ideia inicial de 

construção do iglu. 

Para Victor Papanek (1995), os Inuit são os melhores designers do 

mundo, pois respondem aos problemas do dia a dia com soluções 

imediatas, superando adversidades como o clima e a pouca variedade de 

recursos disponíveis no ambiente. Suas vestimentas e habitações fazem 

parte desse repertório de soluções e serão nossos objetos de interesse 

nos próximos capítulos, são criações que permitem a sua sobrevivência 

e enaltecem a grande capacidade de adaptação, criatividade e 

engenhosidade desse povo. 

1.2.3_Tuaregues

São um povo berbere13 de pastores nômades, que habitam o deserto 

do Saara em uma vasta área que se estende desde o estremo sudoeste 

da Líbia até o sul da Argélia, Níger, Mali e Burkina Faso. São conhecidos 

como “o povo do véu” ou “povo azul” devido ao uso deste artefato e 

demais peças que costumam manchar a pele em tons de azul índigo. O 

nome dado à um homem e uma mulher Tuaregue signi ica “pessoa livre”. 

São na sua maioria muçulmanos. Dos grupos aqui apresentado á o único 

que apresenta alguma forma de escrita. 

Tuaregues originalmente habitavam o norte do Saara com as outras 

tribos Berberes, durante a invasão Beduína eles recuaram para o sul e se 

estabeleceram ali onde se tornaram nômades com grandes habilidades 

13 “A palavra berbere designa hoje um grupo linguístico norte-africano, e os falantes do 
berbere são indivíduos pertencentes a um conjunto de tribos que falavam ou falam ainda 
dialetos com base comum, a “língua” berbere” (BERBERE, 2016).



43

vestes e abrigos de povos ciganos e nômades

diálogos entre arquitetura, vestes e nomadismo

no treinamento de camelos, e conhecidos por sua resistência em cruzar o 

deserto com pouca comida e água. 

Diferentemente dos habitantes das tendas negras, os Tuaregues não são 

uma cultura tecelã. Eles utilizam a pele e não os pelos das cabras para 

as coberturas, suas tendas requerem menos tempo de preparação e são 

mais simples em sua construção. Entretanto, Faegre (1979) identi ica 

uma in luência árabe na orientação das tendas que antes eram voltadas 

para o oeste e após a invasão estão voltadas para o sul.  

A sociedade Tuaregue tem uma estrutura feudal (nobres, vassalos, 

servos e escravos) e uma hierarquia complexa, mas que vem passando 

por transformações ao longo dos anos (FAEGRE, 1979 e PRUSSIN, 1995). 

[F1.19] Homens Tuaregues 

Fonte:  Fotografi a de Brent S  rton, acesso em 
< h  p://www.brents  rton.com/>
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Antes só os nobres tinham o direito de possuir camelos, o que lhes 

garantia o controle sobre o território e sobre as outras pessoas, isso 

mudou e, segundo os autores, os vassalos passaram a ter esse direito.  

A diversidade de tendas utilizadas pelos Tuaregues é grande, chegando 

a mais de 29 tipos de estruturas diferentes. Só que toda essa variedade 

pode ser dividida em dois grupos principais, classi icados de acordo com 

o material utilizado como cobertura: as tendas de tapetes e tendas de 

peles (FAEGRE, 1979 e PRUSSIN, 1995). 

Nas do primeiro tipo a cobertura é feita com tapetes ou esteiras, 

chamados de “asala”, confeccionados a partir de ibras vegetais, que 

facilitam a ventilação tornando o espaço mais agradável. É a tenda ideal 

para as estações quentes, a sua montagem é um pouco mais demorada 

do que a das tendas de peles, já que possuem uma estrutura mais 

complexa que frequentemente não é carregada, para eliminar peso nos 

deslocamentos.  Nas tendas do segundo tipo são utilizadas peles de cabra 

ou até mesmo de ovelha como cobertura, as tendas de pele têm uma 

estrutura mais simples - que pode contar com cabos além dos postes e 

hastes – contribuindo para uma montagem mais rápida. Faegre (1979) 

acredita que elas são as tendas preferidas pelos Tuaregues. 

1.2.4_Wodaabes

Os Wodaabes são um subgrupo étnico da etnia Fulani. Tradicionalmente 

são nômades pastorais com rebanhos de gado zebu, cabras, ovelhas, 

burros e camelos. Suas movimentações se concentram no oeste da 

África, nas regiões secas e quentes do Níger se estendendo até o norte 

da Nigéria, o nordeste de Camarões, o sudoeste do Chade e a região 

ocidental da República do Centro-Africana.  



[F1.20] 
Jovens Wodaabes 

Fonte:  Bovin (2001)
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Na língua fula “woda” signi ica “tabu” e “Wodaabe” seriam “as pessoas 

do tabu” ou “aqueles que respeitam os tabus”. O nome faz referência às 

regras de conduta seguidas pelo grupo, existem “tabus” no tempo, no 

espaço e nas relações sociais (BOVIN, 2001). 

Apesar de representarem não mais de 3% dos Fulanis (BOVIN, 2001), 

os Wodaabes icaram conhecidos pela sua dedicação à beleza expressa 

através de tatuagens, maquiagens, pinturas corporais, roupas e 

acessórios. A beleza é uma questão existencial. Em particular, o que 

chama a atenção do olhar não-nômade, marcado por seus preconceitos, é 

a associação entre vaidade e masculinidade reforçada pelo culto à beleza 

dos homens, que é exaltada em danças e concursos de beleza. 

Membros da sociedade Wodaabe que não usam um 
espelho regularmente são desprezados e comentados 

negativamente. Você será chamado de preguiçoso e 
não será um verdadeiro “ ilho-do-Bodaado”, isto é, 

não um bom membro dos Wodaabe14 
(BOVIN, 2001, p. 25)

Os Wodaabes aparecem em especial quando, no quarto capítulo, 

estivermos tratando das relações entre peles, efemeridade, arte e 

memória. 

1.3_Ciganos

Reconstruir a história dos grupos ciganos, em especial no Brasil, é uma 

tarefa bastante complexa, pois a documentação é escassa e dispersa, e 

14 “Members of Wodaabe society who do not use a mirror regularly are scorned and 
commented on negatively. You will be called lazy and not a real ‘son-of-a-Bodaado’, that 
is, not a good member of the Wodaabe”.
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quando disponível ela parte do olhar generalizador, hostil, estrangeiro e 

preconceituoso (FERRARI, 2002 e TEIXEIRA, 2008), como ica evidente 

até mesmo no signi icado atribuído a palavra nos dicionários de 

português.

ci.ga.no adj. e s.m. 1. Indivíduo de um povo nômade, 
possivelmente de origem indiana, cujos grupos se 
disseminaram pela Europa e outros continentes e 

que vive sobretudo do artesanato e da quiromancia. 
( ig.) 2. Indivíduo boêmio, instável. 3. Indivíduo 

trapaceiro, velhaco. Adj. 4. Nômade, errante. 5. 
Astuto; ladino [negrito nosso] (LUFT, 2000, p. 168)

Essa visão estereotipada e negativa invade o imaginário popular, as 

páginas dos jornais, a produção literária e cinematográ ica. Esperamos 

que esta dissertação contribua para ampliar os conhecimentos acerca dos 

ciganos e assim diminuir o preconceito e o medo de alguns brasileiros. 

As pesquisas recentes concordam que a hipótese mais aceitável é a de 

que a origem dos ciganos estaria na Índia (TEIXEIRA, 2008 e FERRARI, 

2010). Os estudos linguísticos desenvolvidos desde o século XIX 

suportam essa hipótese, atestando a semelhança entre as línguas faladas 

pelos ciganos e o sânscrito. 

Um grupo de nômades teria saído da Índia em 
direção à Pérsia por volta do século X [...] até se 

empreenderem numa nova onda migratória para 
os Bálcãs no século XIV e espalhando-se por toda a 

Europa ocidental já no início do século XV 
(FERRARI, 2010, p. 258)

Apesar de usarmos um único termo para nos referirmos aos ciganos, no 

ocidente eles podem ser divididos em três grupos étnicos: 
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O grupo Rom, demogra icamente majoritário, é o que 
está distribuído por um número maior de países. É 
dividido em vários subgrupos (natsia, literalmente, 
nação ou povo), com denominações próprias, como 

os Kalderash, Matchuara, Lovara e Tchurara. Teve sua 
história profundamente vinculada à Europa Central e 

aos Balcãs, de onde migraram a partir do século XIX 
para o leste da Europa e para a América 

...........................................................................................
Os Sinti, também chamados de Manouch [...] são 
numericamente expressivos na Alemanha, Itália 

e França [...] Provavelmente, os primeiros Sinti 
chegaram ao país [Brasil] também durante 

o século XIX 
........................................................................................... 

Os Calon, cuja língua é o cálo, são ciganos que se 
diferenciaram culturalmente após um prolongado 

contato com os povos ibéricos. Da Península Ibérica, 
onde ainda são numerosos, migraram para outros 

países europeus e da América. Foi de Portugal 
que vieram para o Brasil, onde são o grupo mais 

numeroso (TEIXEIRA, 2008, p. 10)

Na visão de Teixeira (2008), não existe uma identidade única entre eles. 

A identi icação que é muito forte dentro do mesmo grupo familiar, não 

se expande necessariamente para os demais, ainda que sejam da mesma 

etnia. Rogério Ferrari (2011) alerta para os riscos que corremos quando 

consideramos todos como parte de um grande universo coeso. 

Generalizar a cultura desse povo perdendo de vista a 
sua diversidade é uma maneira de não compreendê-

los. Detalhes simples e cotidianos como variações 
no corte do vestido, no uso do pente no cabelo, dos 

sotaques, isionomias que variam de região para 
região, até outros aspectos mais estruturantes como 
etnias e línguas variadas, contrapõem às marcas do 

estereótipo que estigmatiza e reduz 
(FERRARI, 2011, p. 194)
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1.3.1_Ciganos no Brasil 

O consenso que podemos tirar é de que os primeiros ciganos que 

chegaram ao país vieram expulsos de Portugal. Sant’ana (1983), Santos 

(2002) e Moonen (2013) falam da chegada da primeira família cigana 

já no século XVI em 1574, segundo documentos da época tratava-

se do cigano João de Torres, sua esposa Angelina e ilhos. No entanto 

não há nenhuma con irmação de que eles sobreviveram à viagem, de 

que realmente desembarcaram no Brasil ou de quanto tempo aqui 

permaneceram (TEIXEIRA, 2008 e MOONEN, 2013).

Para Teixeira (2008) só é seguro considerar a deportação de ciganos 

portugueses para o Brasil a partir de 1686, visto que os registros da 

época con irmam o Maranhão como seu destino. No século XVIII, em 

1726, têm-se notícias de ciganos em São Paulo. Sant’ana (1983) e 

Teixeira (2008) falam de documentos que expulsavam os ciganos da 

capital paulista, uma vez que sua presença era considerada prejudicial 

pelas autoridades. O melhor lugar para o cigano era no bairro, cidade, 

estado ou país vizinho. 

No mesmo século, D. João V já havia proibido aos ciganos o uso da sua 

língua, determinando que deveria ser ensinado o português às crianças 

(TEIXEIRA, 2008). Santos (2002) também fala de leis que proibiam os 

trajes e impediam que os ciganos realizassem o comercio de animais e 

que percorressem as estradas em bandos. Não podemos comentar, no 

entanto sobre a efetividade dessas medidas. 

Durante o reinado de D. João VI os ciganos foram contratados como 

artistas para animar os eventos reais. Mello Moraes Filho (1843) 

menciona as festas de casamento dos ilhos do regente, em 1810 e 

1818, que contaram com apresentações de música e dança. Porém para 
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Moonen (2013), apesar das habilidades artísticas de alguns grupos, a 

principal atividade econômica dos ciganos continuava sendo o comércio 

de animais ou objetos.

Sobre o número de ciganos no Brasil e a sua distribuição geográ ica, 

Teixeira (2008) é categórico quando reitera que nada se pode a irmar. 

Apesar da não existência de números o iciais, alguns autores publicaram 

informações neste sentido, que para ele não passam de números 

fantasiosos, visto que não é possível saber como tal senso foi feito.  

Na pesquisa realizada não nos deparamos com nenhuma informação 

ou indicação sobre como eram esses primeiros ciganos que chegaram 

ao país, como se vestiam, habitavam e se comportavam. Os registros da 

época estavam mais preocupados em associá-los a imagem de errantes, 

vagabundos, ladrões e trapaceiros. Para Florencia Ferrari (2002), os 

[F1.21] Família Calon

Fonte:  Ferrari (2010)
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primeiros estudos publicados no país no século XIX e XX por Mello 

Moraes Filho e José de Oliveira China estão repletos de preconceitos e 

da repetição dos estereótipos, que ao longo do tempo se ixaram no 

imaginário popular. Segundo a autora é só em 1983 que encontramos a 

primeira “etnogra ia de tipo ‘clássica’” (FERRARI, 2002, p. 36), realizada 

por Maria de Lourdes Sant’ana. 

Ao longo dos anos e da convivência com os brasileiros é certo a irmar 

que a cultura cigana tenha passado e continua passando por inúmeras 

transformações. Não poderemos tratar daquelas que ocorreram no 

passado devido à grande di iculdade de se encontrar fontes e registros, 

mas podemos tratar daquelas que estão em curso. 

Os costumes e tradições de uma cultura não se 
mantêm como peças de um museu – intactas – mas 

são vivenciadas quotidianamente pelos membros 
ou participantes desta, e está sujeita a in luências e 

transformações, mas no caso especí ico da cultura 
cigana não levam necessariamente a um processo 

de aculturação e introjeção de valores estranhos 
e prejudiciais à continuação destas tradições. A 

dinamização do conceito de cultura é patente no 
grupo étnico cigano, pois sua base está calcada na 

oralidade e no exemplo (SANTOS, 2002, p. 208)

Se entendermos a cultura como mecanismo em constante processo de 

transformação, nesta pesquisa trazemos um registro, das habitações e 

da indumentária Calon que é representativo de um determinado recorte 

espaço temporal, não sendo possível expandi-lo de forma con iável para 

outros grupos ciganos. Decidimos nos concentrar na etnia Calon por 

eles apresentam até hoje, em maior ou menor grau, um comportamento 

nômade - mantendo a prática de montar acampamentos – e pelo fato das 

Calins possuírem uma indumentária característica, feita sob medida. 
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1.3.2_O nomadismo Cigano

Os ciganos são realmente nômades? 

O termo nomadismo vem sendo aplicado para a 
designação de diversas populações móveis. Uma 

mescla de princípios nos faz confundir povos 
migratórios, como ciganos e circenses, com povos 

genuinamente nômades, como os Beduínos 
(BARBOSA, 2012, p. 18)

Para Lara Barbosa, os “povos genuinamente nômades” ou nômades 

tradicionais são “aqueles que conduzem rebanhos no pasto, povos que 

se movem com animais de um lugar para outro, sem se ixar em uma 

localidade” (2012, p. 17). O que não descreve a realidade cigana. 

Nomadismo foi amplamente utilizado desde o século XIX para descrever 

o modo de vida cigano em todo o mundo (FERRARI, 2010). Sant’ana 

(1983) e Santos (2002) utilizam o termo nomadismo, mas é Florencia 

Ferrari (2010) quem permite uma problematização a esse respeito. As 

ressalvas da autora já icam evidentes no fato de que nomadismo em seu 

trabalho, quando relacionado aos Calon aparece sempre entre aspas. 

Para Ferrari (2010) a utilização do termo nomadismo para designar o 

modo de vida cigano teria partido do ponto de vista do não-cigano. 

“Em ísica, movimento é a variação de posição espacial de um objeto 

ou ponto material em relação a um referencial no decorrer do tempo” 

(MOVIMENTO, 2016). Ou seja, o não-cigano toma a si mesmo como ponto 

referencial e então lhe parece que os ciganos estão sempre em movimento 

quando veem os acampamentos aparecerem e desaparecerem. Ferrari 

(2010) – a partir do seu ponto de vista como não-cigana –  investiga o 
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nomadismo dos Calons, tentando estabelecer qual é o entendimento que 

eles têm da sua mobilidade.

Primeiro, a autora busca dissociar o nomadismo como essencial para 

a identidade cigana. Ela relembra esforços para “sedentarizar” os 

ciganos, numa tentativa fracassada de que estes fossem assimilados 

pela população (como aconteceu com os ciganos Rom no Leste Europeu 

durante o regime soviético). Sua conclusão é de que sedentarizar o 

cigano não o destitui de sua identidade cultural. 

Sant’ana (1983) fala de um espírito nômade, que estaria presente em 

todos os ciganos – mesmo aqueles considerados sedentários15 – e que é 

fator constitutivo da identidade do grupo. O nomadismo, no seu ponto de 

vista, está associado à ideia de não criar raízes ou laços com o lugar.

O cigano sedentário continua um nômade por 
excelência, mesmo que, isto não se apresente 

em termos ideias. Podemos a irmar que toda a 
organização do grupo está fundamentalmente 

preparada para o nomadismo. O fato de não criar 
raízes em lugar nenhum, impede que se ligue 

aos lugares onde se ixa, passando estes locais a 
funcionarem apenas como contextos favoráveis para 

que o cigano possa se estabelecer e explorar suas 
atividades econômicas (SANT’ANA, 1983, p. 34) 

Florencia em nenhum momento a irma que os ciganos não sejam 

nômades, mas para ela dizer que os ciganos são nômades ou sedentários 

não cobre a complexidade de relações que eles estabelecem com o 

espaço. Designá-los como nômades signi ica apenas dizer que eles se 

movimentam.  “O movimento que damos o nome de ‘nomadismo’ é 

apenas uma manifestação [...] de uma concepção de tempo-espaço mais 

15 Ciganos sedentários é como a autora considera aqueles que moram em casas.
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ampla e profunda, que permanece atuante a despeito da ixidez concreta” 

(FERRARI, 2010, p. 260).

Sua preocupação é resultado das associações românticas que o 

nomadismo pode trazer, de um “modo de vida livre, sem rumo e 

igualitário” (FERRARI, 2010, p. 261), a autora abre a possibilidade 

de que o termo seja obsoleto para se referir aos Calons.  Eles não são 

nômades nesse sentido, “mas nômades no pensamento, na forma 

como se pensam em relação com a terra: trata-se de um nomadismo 

cosmológico” (FERRARI, 2010, p. 267), que não se resume simplesmente 

ao deslocamento e ao acampamento. 

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)

Para ela, o movimento dos Calons está diretamente associado a uma 

recusa de se “ ixar”, arrematando isso de forma poética com a fala de uma 

Calin que diz: “em viagem ‘o mundo passa’” (FERRARI, 2010, p. 268). Se 

tomarmos a perspectiva dessa Calin, é o mundo que está em movimento 

em torno da cigana, se o mundo está em movimento a casa não signi ica 

sedentarização, pois a relação que se estabelece e o modo de pensar o 

espaço continuam “desterritorializados”. 

Uma casa para o gadje16 ‘sedentário’ não é o mesmo 

16 Gadje (masc.) e Gadjin (fem.) é como os Calons se referem aos brasileiros não-
ciganos. Ferrrari (2010) registra uma série de variações para o termo, sendo as 
principais gadje – amplamente utilizada pelos Calons da região metropolitana de São 
Paulo – e juron – comum no nordeste brasileiro. 
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que uma casa para um cigano. As apropriações 
espaciais da alvenaria subvertem qualquer 

lógica sedentária. Recria-se dentro da casa uma 
espacialidade similar à da barraca: aberta, despojada, 

com organização similar, em geral com poucos 
móveis, e um amontoado de sacos, caixas, tecidos, 

tapetes, lonas, papéis, baús 
(FERRARI in FERRARI, 2011, p. 11-12)

Sant’ana (1983) já havia observado que o cigano “sedentarizado” levaria 

a vida na barraca para dentro da casa, que funcionaria como um “aparato 

social” capaz de facilitar a aceitação do grupo pelos habitantes da cidade. 

Podemos falar de um comportamento nômade que se manifesta, em 

especial, associado às questões sociais e econômicas. Uma família pode 

deixar um acampamento devido às brigas ou desentendimentos com 

outros ciganos, na ocasião do falecimento de um parente próximo, 

após um casamento ou quando começam a ter di iculdade para exercer 

suas atividades comerciais no local – como a venda de carros usados, 

eletrônicos ou qualquer coisa que julguem lucrativa no momento. É 

relevante atestar que a mesma sociedade não-nômade capaz de exercer 

uma “força social” para a sedentarização dos ciganos (SANTOS, 2002) 

também pode instigar o seu movimento quando, alimentada pelo 

preconceito, age pela desocupação dos acampamentos17.  

Se o parar/morar não signi ica ixação, o viajar/
andar tampouco signi ica ‘errância’, o movimento, 

sendo absoluto, não se de ine com relação ao 
espaço ísico, o território, mas sim à rede afetiva 

de relacionalidade – parentes, inimigos, estranhos, 
gadjes (FERRARI, 2010, p. 273) 

17 Torvald Faegre (1979) mostra como muitas vezes os deslocamentos nômades estão 
relacionados a fugas para evitar a dominação, ele cita o exemplo dos Tuaregues que 
adentraram no Saara com a intenção de escapar da dominação romana e depois árabe.
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Quando os Calon deixam um acampamento, eles já partem com destino 

certo para um novo pouso de ciganos aparentados ou conhecidos. É 

muito comum que aconteçam movimentações pendulares, um grupo 

pode se deslocar até outra cidade ou até mesmo estado e permanecer 

durante alguns dias nas festas de casamento ou para expressar apoio aos 

familiares que estejam passando por momentos di íceis. Ferrari (2010) 

identi ica o uso dos verbos “passear” e “pousar” para esses movimentos 

relativos ao lugar das suas próprias barracas. 

Faz parte da construção da identidade não só dos ciganos, mas também 

de outros povos nômades a dualidade da relação com os não-nômades, 

como bem elaborou Ferrari (2010). Segundo Faegre (1979) os Beduínos 

da etnia Rwala dividem a humanidade entre sedentários e nômade, sem 

deixar dúvidas de que o estilo de vida que levam é o superior. 

Para enriquecer o debate sobre o nomadismo da comunidade cigana 

Calon e situar melhor a análise proposta, recorremos ao quadro 

organizado por Lara Barbosa (2012) que, a partir das informações 

extraídas do texto de Deleuze e Guattari18, coloca lado a lado característica 

dos povos nômades e dos povos migrantes. Acrescentamos a ele uma 

coluna dedicada aos ciganos que nos permitiu perceber que eles não se 

encaixam completamente em nenhuma das duas classi icações. 

Dois fatores tornaram esse exercício deveras complexo: o primeiro diz 

respeito a grande diversidade cultural dos ciganos Calon e o segundo as 

transformações pelas quais a cultura cigana vêm passando ao longo dos 

anos. Quando analisamos, na oitava linha, as características do espaço 

encontrarmos duas situações distintas: uma diz respeito aos ciganos 

que habitam em barracas e outra aqueles que estão “sedentarizados” e 

residem em casas onde o espaço é fechado. 

18 “Tratado de Nomadologia: A Máquina de Guerra”, presente no volume 5 de “Mil 
Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia”.
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NÔMADES MIGRANTES CIGANOS

Seguem uma rota, há um 
caminho a ser seguido. 

O caminho é importante, 
além de como chegar a 

algum lugar.

Possuem um senso de 
jornada, de distância 
percorrida. Chegar é 

importante, assim como 
o que se aprende no 

caminho.

Chegar e aonde chegar é 
mais importante do que o 
caminho a ser percorrido.

Têm território, seguem 
trajetos costumeiros, vão 
de um ponto a outro (de 
água, de habitação, de 

assembléia).

Vão de um ponto a outro, 
ainda que seja incerto, 

imprevisto ou mal 
localizado.

Não têm território. Vão 
de um pouso a outro, 

ainda que seja mal 
localizado. É di  cil iniciar 
um novo acampamento.

Vida que acontece 
nos intervalos entre 

momentos em que se 
fi xam.

Possuem um ideal de 
sedentarismo.

A vida acontece nos 
momentos em que se 

fi xam. Existe uma recusa  
de se fi xar (FERRARI, 

2010)

Migram por necessidade. Migram por causas e 
condições aleatórias.

Migram por questões 
culturais ou pela 

perseguição alimentada 
pelo preconceito.

Trajeto que distribui os 
homens num espaço 

aberto.

Trajeto que distribui os 
homens num espaço 

fechado.

Antes, no trajeto feito a 
cavalo, os homens eram 
distribuídos num espaço 
aberto. Hoje, no trajeto 

feito com automóvel, são 
distribuídos num espaço 

fechado.

Possuem juramento 
nômade ou Beduíno.

Possuem um juramento 
de hégira ou de 

emigração.

“Cigano verdadeiro” é 
aquele se está sempre 

em movimento.

Hábitat vinculado ao 
i  nerário; possuem 
ciência ambulante.

Hábitat vinculado aos 
territórios para os quais 

mudam.

Hábitat vinculado ao 
território.

[Quadro 01] Nômades X Migrantes X Ciganos 
(continua) 

Fonte:  Adições feitas a partir da tabela 
elaborada por Barbosa (2012, p. 18-19)
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NÔMADES MIGRANTES CIGANOS
Espaço liso que tende 

a crescer em todas 
as direções. Espaço 

localizado, não 
delimitado.

Espaço estriado, cercado 
por muros. Espaço global 

e rela  vo.

Espaço das barracas é 
delimitado, mas não é 

fechado.

Agarram-se ao meio, não 
querem par  r. Abandonam o meio. Abandonam o meio.

Viagens sem sair do 
lugar (como viagens 

espirituais), sem 
movimento rela  vo, 

como quando se viaja 
sentado: têm movimento 

absoluto, com uma 
velocidade intensiva.

Têm movimento 
extensivo, há sucessão de 

operações locais.

Para o Calon é o mundo 
em torno dele que está 

em movimento.

A terra é solo ou suporte 
escolhido segundo 

sua disponibilidade; é 
desterritorializada.

A terra é 
reterritorializada.

A relação com a 
terra remete à 

desterritorialização 
(FERRARI, 2010)

[Quadro 01] Nômades X Migrantes X Ciganos 
(conclusão) 

Fonte:  Adições feitas a partir da tabela 
elaborada por Barbosa (2012, p. 18-19)

Examinando o Quadro 0119 podemos inferir que, de fato, prevalece 

uma correspondência entre ciganos e povos migrantes, mesmo que em 

alguns momentos seja possível estabelecer paralelos com os nômades 

tradicionais. Ciganos podem não ser povos genuinamente nômades, 

tampouco são antinômades, mas é impossível não admitir a importância 

da mobilidade e do movimento nas suas vidas. É importante levar em 

19 Reforçamos que as informações presentes no quadro não devem ser tomadas como 
referência para todos os Calons brasileiros, mas apenas para aqueles que izeram parte 
do escopo desta pesquisa.
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conta que umas das particularidades dos Calons é o fato de estarem 

inseridos dentro da trama urbana, e que isso pode di icultar, em muito, 

a expressão de um nomadismo genuíno. À primeira vista pode parecer 

estranha a decisão de apresenta-los lado a lado com sociedades 

reconhecidamente nômades, mas esperamos que possamos fundamentar 

essa decisão no decorrer dos próximos capítulos.  





SUPERFÍCIE 
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2_PELE E INDUMENTÁRIA: A SUPERFÍCIE DO CORPO NÔMADE 

O corpo nômade se apresenta através das suas duas primeiras peles: 

sua epiderme e sua indumentária20. Neste capítulo nos propomos 

a investigar as alterações e transformações realizadas diretamente 

na sua super ície: tatuagens, escari icações, maquiagens e pinturas 

corporais e também aqueles itens que tem no corpo uma estrutura e 

suporte, deixando ou não marcas na pele como: vestimentas, calçados e 

acessórios. Essas manifestações, exclusivas do ser humano, vão compor a 

imagem que apreendemos do corpo nômade, elas vão além do desejo de 

ornamentação, estando relacionadas muitas vezes à cosmologia ou aos 

mitos e crenças destas sociedades. 

Não há miserável nenhum em todo o planeta que 
ande, como os animais, completamente nu. Tonel, 

peça de malha, farrapo ou andrajo [...] todos eles 
conservam este mínimo que nunca tem relação com 

os outros, que não pode tornar-se fetiche, parada, 
nem mercadoria inalienável. Por mais exígua que a 

concebamos, esta propriedade concreta em resíduo, 
vital, é a primeira ou a última lógica cuja posse 

vincula quem a detém ao gênero humano. E convém 
à vida, também ela dobra de tecido. O que é ela, quem 

és tu? Este elemento de habitat 
(SERRES, 1994, p. 50)

O ilósofo Michel Serres investiga “o que é o homem?”, o que nos 

torna humanos e quais são as prerrogativas da humanidade. Para tal 

a sua abordagem é pensar em tudo aquilo que não é essencial à nossa 

existência, imaginando um homem que se desfez de todas as suas 

20 Indumentum – origem latina da palavra – signi ica literalmente vestuário, mas é 
utilizada na biologia para designar pequenos cabelos ou pelos ao longo de uma planta ou 
folha e pele ou penas em animais.
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posses, pois para de ini-lo precisaríamos retirar tudo aquilo que “não lhe 

pertence em próprio, circunstância ou modalidade que oculta ou encobre 

a sua essência” (SERRES, 1994, p. 48).

A essência – interior – estaria coberta por diversas camadas – exteriores. 

O que precisamos nos atentar é que camadas exteriores não são, via de 

regra, dispensáveis basta lembrar que na biologia, “sem membrana não 

há vida” (SERRES, 1994, p. 41). Ao inal desse processo de decapagem 

ainda nos restaria algo que envolve e de ine, uma segunda pele que nos 

diferencia dos animais, já que não existe homem que ande completamente 

nu21. Trata-se da indumentária. 

Vamos explorar um pouco mais a relação que construímos com a nossa 

indumentária através da dicotomia de interior e exterior. Se no interior 

há um “eu verdadeiro”, um “eu real” ou o que alguns poderiam chamar 

de alma; no exterior teríamos o corpo e as camadas que o envolvem, 

incluindo as nossas roupas. Se a alma é guardiã da nossa verdade; a 

vestimenta, por sua vez, “pode nos representar e revelar uma verdade 

sobre nós, mas também pode mentir” escondendo-a ou disfarçando-a 

(MILLER, 2013, p. 22). 

É compreensível que tenhamos valorizado as qualidades interiores em 

detrimento daquilo que considerávamos estar na super ície e que nos 

pareciam super iciais, assim foi o caso do vestuário que associado à 

super icialidade adquiriu conotações negativas - como visto nos textos 

dos arquitetos modernos do inal do século XIX e início do XX (FAUSCH 

et al., 1994). 

21 Serres se refere a essa “segunda pele fundamental” como roupas “peça de malha, 
farrapo ou andrajo” ou como um abrigo mínimo “tonel”. Existem, no entanto, sociedades 
que não utilizam peças de vestuário para a proteção. O que estaria presente em todas 
elas, seria a utilização de adornos pessoais (CORDWELL; SCHWARZ, 1979). A diferença 
é que o “homem” de Serres é um citadino, e para esse realmente a existência estaria 
vinculada ao vestuário.



65

vestes e abrigos de povos ciganos e nômades

a super ície do corpo nômade

O problema de se ver o vestuário como a super ície 
que representa ou deixa de representar o cerne 
do verdadeiro ser é que tendemos a considerar 

super iciais as pessoas que levam a roupa a sério                          
(MILLER, 2013, p. 23)

Assim como Serres, o antropólogo Daniel Miller – que estuda como a 

percepção que temos dos nossos corpos e do mundo exterior é alterada 

pelas roupas – não considera a indumentária como algo super icial, ela 

“faz de nós o que pensamos ser” (MILLER, 2013, p. 22). A indumentária – 

esteja ela representada pelas roupas e/ou adornos – é uma manifestação 

cultural universal, presente em todas as sociedades e o seu estudo 

pode nos ajudar na compreensão da natureza humana (CORDWELL; 

SCHWARZ, 1979). 

O vestuário tem base no corpo humano, é uma camada intermediária 

entre o corpo e o meio e pode funcionar como abrigo. Na tentativa de 

estabelecer um estado da arte das relações entre o espaço criado 

pelas roupas e o corpo – relações estas que dialogam com conceitos de 

territorialidade e habitação – recorremos aos autores Mario Gioia (2005, 

apud SOUZA, 2006, p.64), Christian Mossi e Marilda Oliveira (2009), 

Caroline Santos e Joyce Santos (2010), Patrícia Souza (2006) e Kathia 

Castilho e Marcelo Martins (2005, apud SANTOS; SANTOS, 2010, p.210). 

O design de vestuário vive do espaço que funciona como o negativo do 

volume, são os espaços gerados pelas vestes que serão preenchidos pelo 

corpo humano, ou mesmo, incorporados por ele. O corpo faz parte, então, 

da estrutura da roupa na medida em que ocupa e habita o seu interior, 

sendo assim o seu suporte. 

A ideia de corpo/suporte pode nos levar a uma conclusão precipitada. 

Não podemos trata-lo como um suporte inerte e passivo, como uma 
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[F2.1-3] Exemplos do uso da capulana 
por mulheres camponesas moçambicanas

Fonte:  Fotografi as de Dirceu Antunes
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espécie de cabide humano para as roupas. Trata-se de um suporte ativo e 

repleto de signi icação. Se a vestimenta modi ica o corpo (RONCOLETTA, 

2004), o corpo também modi ica a vestimenta, através do seu cheiro, 

forma, movimento e postura (MILLER, 2013 e CORDWELL; SCHWARZ, 

1979). 

Para comprovar as possibilidades de transformações de um tecido 

através do corpo, basta observarmos as capulanas usadas pelas mulheres 

moçambicanas. Um tecido de corte retangular que quando pendurado 

ou exposto pode até ser apenas um pedaço de pano, no corpo de suas 

usuárias se transforma em saia, blusa, turbante ou sling22. Tudo isso sem 

que seja necessária nenhuma operação – corte ou costura – no material. 

Andrea Saltzman compreende as vestimentas como sendo uma 

segunda pele – assim como Hundertwasser – ou uma primeira casa. Se 

estabelecermos que o corpo é capaz de habitar o espaço compreendido 

pelo tecido, podemos expandir a compreensão que temos das nossas 

roupas e reconhecer o seu potencial enquanto territórios. Além da 

relação entre o espaço criado pelas roupas e o corpo existe aquela entre 

a roupa e o meio externo. A autora frisa as duas relações:

No exterior, tem-se a super ície do tecido e 
características como cor, brilho, transparência, 
texturas de relevo e estampas, aspectos visuais 
por meio dos quais se processa a comunicação 

do indivíduo com o seu entorno. No interior, 
con igura-se uma espacialidade, um habitat, cujo 

volume em torno do corpo seja de distanciamento 
e de proximidade, deve ser concebido conforme 

as necessidades do usuário e as características 
do material – peso, elasticidade, maleabilidade, 
aderência, texturas diversas, entre outras – que 

22 Sling ou babysling é o nome dado ao dispositivo de pano, ajustável, utilizado para 
transportar um bebê preso ao corpo de um adulto.
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em contato com a pele, provoca sensações táteis 
(SALTZMAN, 2007, 

apud SANTOS; SANTOS, 2010, p. 209)

Esse contato entre o tecido e o corpo, numa relação de proximidade e 

de distanciamento, con igura silhuetas que determinadas pela estrutura 

anatômica, mobilidade corporal e qualidades do tecido de inem cores, 

linhas, volumes e formas. O corpo vestido, projetado no espaço, é 

passível de ser visto e interpretado pelos outros indivíduos23, por meio 

dos tecidos podemos expressar alianças, preservar memórias, propor 

novas ideias ou realizar promessas (SCHOESER, 2003).

Através da indumentária temos a oportunidade de lidar com a vida 

esteticamente. Cordwell e Schwarz (1979) e Lipovetsky (2009) 

reconhecem no ato de se vestir ou adornar24 um “prazer estético”. Ele é 

alcançado de duas formas: a primeira é através da criação e composição 

da sua aparência, quando você escolhe aquilo que levará junto ao corpo e 

de forma (in)consciente transmite uma mensagem. A segunda é através 

da admiração de si e dos outros, as criações podem agradar, surpreender 

e até mesmo causar desconforto. A indumentária pode re letir um estado 

de humor, reforça-lo, disfarça-lo ou até mesmo cria-lo; pode representar 

um papel importante em ritos sociais como casamento e luto; pode 

fortalecer crenças, valores e costumes; indicar papéis e estabelecer 

valores sociais; pode ser um símbolo de status econômico; um emblema 

de poder político ou de inclinação ideológica; pode até mesmo ser 

utilizada em atividades recreativas e de prazer. 

23 Daniel Miller repudia uma abordagem simplista que enxerga as roupas a serviço do 
homem para comunicar algo. “O problema da semiótica é que ela faz das roupas meros 
servos, cuja tarefa é representar o imperador – o sujeito humano” (MILLER, 2013, p. 22). 

24 O exercício diário de se vestir também pode esconder inúmeras angústias e 
inseguranças, como alerta Daniel Miller (2013) ao investigar como as mulheres 
londrinas compõem o seu visual em diferentes situações.
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[F2.4] Relação entre o corpo e o tecido (biológica, 
fi losófi ca e holística); relação entre  o corpo vestido 

e o meio (comunicação)

Fonte: do autor



70

Arquitetura por um io:

Pele e indumentária:

Chegamos nus ao mundo, mas logo somos adornados 
não apenas com roupas, mas com a roupagem 
metafórica dos códigos morais, dos tabus, das 

proibições e dos sistemas de valores que unem a 
disciplina aos desejos, a polidez ao policiamento                          

(PORTER, 1992, p. 325)

A seguir expomos brevemente a história das origens do vestuário 

(nômade) e apresentamos os resultados do estudo de caso da 

indumentária cigana, nos quais tratamos do processo de produção dos 

vestuários; identi icamos as diferenças entre os trajes masculinos e 

femininos, relacionando-as com o modelo das relações estabelecidas 

entre ciganos e não-ciganos e reforçamos a importância das vestes para 

os ritos sociais. 

2.1_Origens do vestuário (nômade)

Se consideramos que a origem da humanidade está nos primeiros povos 

nômades, então ao falar das primeiras vestes estamos falando também 

das origens do vestuário nômade. Inicialmente o homem teria jogado 

peles de animais sobre o seu corpo sem nenhuma lógica associada à 

construção, o arquiteto Bernard Rudofsky (1974) acredita que a partir 

de então as peças teriam evoluído para vestes mais complexas. Ao 

observar o corpo dos animais todo coberto por essas mesmas peles, 

o homem começa a uni-las de forma que elas revestissem toda a sua 

epiderme, incluindo braço e pernas – o autor se refere aos primórdios 

da modelagem de peças de vestuário, possível graças ao curtimento25 das 

peles e couros. 

25 Curtimento ou curtume é o nome dado ao processo de preparação do couro que o 
torna mais maleável e durável (resiste ao apodrecimento).
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Segundo Jarzombek (2013) e Schoeser (2003) é no período Gravetiano26 

(32000 – 22000 a.C.) que o homem começa a utilizar as primeiras agulhas, 

feitas com ossos de pássaros. É com elas que ele vai costurar as peles de 

raposa, lobo e lebre em roupas, calçados e capas para se proteger do frio, 

já que as peças impermeáveis ajudavam a manter a temperatura do corpo 

e eram ótimas para a camu lagem. As agulhas também foram utilizadas 

para unir inúmeros objetos como: seixos, conchas, sementes, pequenas 

pedras e dentes, que icavam presos por ios feitos, provavelmente, a 

partir de intestinos e tendões de animais (SCHOESER, 2003). 

A criação de ios e cordas é a gênese da fabricação têxtil. As cordas mais 

antigas datam de 18.000 – 15.000 a.C. e foram encontradas na caverna de 

Lascaux no sul da França, feitas possivelmente com ibras vegetais. Tanto 

as vísceras quanto as ibras vegetais eram manipuladas pelos gravetianos 

com técnicas de torção, looping e entrelaçamento que funcionam bem 

se um dos materiais (ou uma de suas extremidades) se mantiver ixo; 

26 Gravetiano: Período do Paleolítico Superior Europeu, cujo nome faz referência 
ao sítio arqueológico La Gravette, na região de Dordonha, França. O que caracteriza o 
período Gravetiano é a fabricação seriada de ferramentas pontiagudas de pedra com 
lâminas pequenas utilizadas na temporada de caça de animais (PERÍODO GRAVETIANO, 
2015).

[F2.5] Agulha de osso da Cultura Magdaleniana

Fonte:  Jarzombek (2013)
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o que resultava em excelentes cordas, rédeas, malhas, peneiras, redes e 

armadilhas, materiais essenciais para as primeiras civilizações. Foram 

esses métodos que deram origem aos primeiros teares rudimentares 

feitos com madeira e pedras, fazendo com que no im do período neolítico 

uma gama complexa de materiais, ibras e tecnologias têxteis estivessem 

em uso (SCHOESER, 2003). 

Apesar de Jarzombek (2013) associar o surgimento das primeiras peças 

de vestuário a proteção do corpo contra o frio – associação popularmente 

difundida – este não era o seu único objetivo. 

Uma cova em Sungir na Rússia continha um homem 
que usava uma capa de couro, ornamentada com 

mais de duas mil contas e fragmentos dispostos em 
linhas na parte da frente e ao redor dos braços. O 

bordado do capuz ganhou destaque com a utilização 
de dentes de raposa. Em torno de seu pescoço, 

ele usava um pequeno pingente de pedra plana, 
pintada de vermelho com um pequeno ponto preto 
de um lado. Uma sepultura em um local em Brünn, 

Romênia, continha um adulto do sexo masculino 
usando um colar feito de seiscentas conchas 

dentalium [...] O homem também estava usando 
vários discos de ossos de mamute e mar im que 

serviam como símbolos de status27 
(JARZOMBEK, 2013, p. 52)

Algumas vestes, como as descritas na passagem supracitada, eram 

elaboradas e decoradas como um re lexo das manifestações cerimoniais 

e distinções sociais dentro destas sociedades, “símbolos de poder e 

27 “A burial in Sungir Russia contained a man who wore a cleanly cut leather cloak, 
ornamented with more than two Thousand beads and fragments arranged in strands down 
its front and around arms. His beaded cap was highlighted with fox teeth. Around his neck, 
he wore a small, lat stone pendant, painted red with a small black dot on one side. A grave 
at a site at Brünn, Romania, held an adult male wearing a necklace made up of six hundred 
dentalium shells […] The man was also wearing numerous disks of mammoth bone and 
ivory that served as tokens of status.”
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status”. Inclusive, algumas das sociedades caçadoras que sobreviveram 

aos tempos atuais ainda possuem “cerimonial shirts”28, como os Inuit 

e os Nenets (JARZOMBEK, 2013). “Cerimonial Shirts” são peças que 

não deixam dúvidas sobre as demais funções do vestuário, camisas, 

normalmente muito decoradas – com dentes de animais, conchas, pedras, 

miçangas e contas – que carregam um forte signi icado simbólico, sendo 

usadas em ocasiões especiais como ritos e celebrações. Por intermédio 

delas o homem se conectava com as forças sobrenaturais, com os 

espíritos dos animais, entidades e elementos da natureza. 

28 Cerimonial shirt em tradução literial signi ica “camisa ceremonial”.

[F2.6] Cerimonial Shirt: pele de veado, pele de alce, 
espinhos de porco-espinho, lã, miçangas de vidro, 

Idaho, Estados Unidos, 1820

Fonte:  Jarzombek (2013)



[F2.7] 
Conchas que fariam parte de um colar, 
encontradas na caverna de Blombos 
na África do Sul

Fonte:  Jarzombek (2013)
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Rudofsky (1974) e Carvalho (2010) reforçam que o surgimento das 

roupas não estaria relacionado à proteção contra o clima e intempéries. 

Eles recordam tribos que só colocam roupas durante danças, nas quais 

o objetivo é atrair o sexo oposto. Para os autores, o corpo humano teria 

capacidades de adaptação climáticas que foram afetadas pelo uso das 

vestimentas.

Constitue um grave erro dar como origem do trajo a 
necessidade de proteger contra o frio e a intempérie 

[...] O homem no começo e sem roupas existia 
porque se encontrava perfeitamente à vontade com a 
temperatura ambiente e com a intempérie, seu corpo 

era su icientemente condicionado às condições 
ambientes (CARVALHO, 2010, p. 41)

A esse respeito concordamos que, de fato, para aqueles povos que 

se estabeleceram em áreas tropicais a indumentária pode não ter na 

proteção dos corpos a sua função principal. Porém para aqueles que 

habitam as áreas de deserto e passam a maior parte do tempo fora da sua 

terceira pele – arquitetura – vivendo e trabalhando abaixo do céu ou para 

os que vivem nas regiões árticas, as vestes podem ser mais vitais para a 

sua sobrevivência do que o abrigo (FAEGRE, 1979), como acontece com 

os Inuit. Tomemos um tempo para falar um pouco da indumentária desse 

povo – a partir da obra de Germain (1995) - e perceber como as suas 

roupas se assemelham ao que acabamos de descrever como primeiras 

vestes.  

A matéria-prima de toda a rouparia Inuit são as peles de animais obtidas 

através da caça realizada pelos homens. A partir daí se inicia o trabalho 

das mulheres que devem esfolar os animais e tratar as peles, retirando 

excessos de gordura e pelos, cortando e amaciando, sem que elas percam 

a elasticidade a força e a impermeabilidade. 
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[F2.8] Mayoreak Ashoona, Preparando as Peles Para 
Um Kayak, 1982, gravura sobre pedra e estêncil, 

sobre papel kozo, vergê, 55.8 x 75.2 cm

Fonte:  Isumavut (2008)

As peles de focas, morsas e especialmente renas, são utilizadas na 

confecção de todas as roupas – casacos, calças, sapatos e luvas – em 

coberturas para as tendas de verão, arreios e chicotes utilizados nos cães, 

membranas para os caiaques, brinquedos para as crianças, utensílios 

doméstico e sacos para armazenamento. 

No arsenal de ferramentas das mulheres Inuit estão agulhas, furadores, 

raspadores e facas de osso, pedra e as vezes cobre. As linhas são feitas a 

partir de ibra de tendão de baleia, e para manter as peças impermeáveis 

as mulheres devem aprender a costurar passando o io pela pele sem 

perfurá-la. 



77

vestes e abrigos de povos ciganos e nômades

a super ície do corpo nômade

As peças, vestidas em camadas, criam bolsas de ar entre o corpo e o meio 

e devem ser bem ajustadas nas extremidades, tudo isso para di icultar a 

troca de calor e manter o isolamento térmico. As roupas não destacam 

a estrutura anatômica, mas diferenças na modelagem possibilitam a 

diferenciação entre homens e mulheres.  

Também fazem parte da sua indumentária os óculos de neve, talhados 

em dentes de morsa ou madeira lutuante e presos ao rosto com tiras 

de couro. Eles possuem pequenas aberturas para evitar a cegueira 

causada pela neve29. A adequação das peças ao meio em que vivem os 

Inuit é tamanha que Papanek (1995) cita experiências com roupas feitas 

de tecidos sintéticos e óculos com armações de plástico e metal que 

fracassaram, em consequência das temperaturas que podem chegar a 

-59°C. 

29 Cegueira da neve é a queimadura da córnea causada pela luz do sol re letida na neve.

[F2.9-11] As camadas do vestuário Inuit

Fonte:  Germain (1995)
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[F2.12] Óculos protetores para neve

Fonte:  Papanek (1995)

Para Cordwell e Schwarz (1979, p. 31) “o vestuário, mais do que qualquer 

outro produto material, desempenha um papel simbólico na mediação da 

relação entre o homem, a natureza e o seu meio sociocultural”30. No caso 

dos Inuit isso é ainda mais evidente, uma vez que toda a indumentária é 

confeccionada a partir dos recursos disponíveis no meio ambiente. 

Ainda que ressaltemos os aspectos práticos da indumentária Inuit, ela 

também dialoga com questões simbólicas, menos objetivas. As mulheres 

grávidas usam amuletos na forma de pendentes e se tatuam, num 

processo bastante doloroso, para garantir a saúde de seus bebês. Para 

Germain (1995) o mais importante para essa população é a superação da 

dor, quanto mais tatuagens uma pessoa tem, mais forte ela é. 

30 “more than any other material product, clothing plays a symbolic role in mediating the 
relationship between nature, man, and his sociocultural environment. In dressing up, man 
addresses himself, his fellows, and his world”
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Em todas as sociedades é possível identi icar algum tipo de adorno 

pessoal utilizado ou realizado diretamente no corpo (CORDWELL; 

SCHWARZ, 1979). O ornamento, que surge antes da vestimenta, 

provavelmente esta relacionado à proteção do indivíduo contra ameaças 

ísicas e espirituais (CARVALHO, 2010, p. 43).  

Descrevemos hoje esta prática como ornamentação, 
mas para esses povos antigos, a pintura do corpo 

era uma maneira na qual uma pessoa torna-se 
unida às forças criativas que moldaram o mundo31                  

(JARZOMBEK, 2013, p. 26)

Esses corpos decorados, protegidos e cobertos por pinturas, adereços, 

peles e tecidos poderiam ser percebidos como monumentos temporários 

(OLIVER, 1975) ou até mesmo como arte (BOVIN, 2001). Estamos 

falando de lugares e região que aparentemente não possuem marcos 

ou referências, mas que na verdade são cheios de sentido e signi icado 

31 “We today describe this practice as ornamentation, but for these ancient people, 
painting the body was a way in which a person became linked to the creative forces that 
shaped the world”

[F2.13] Pitseolak 
Ashoona, Mulher 
Tatuada, 1963, gravura 
sobre pedra, prova 
sobre papel de algodão,  
65.9 x 62,5 cm

Fonte:  Isumavut (2008)
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- expressos através das histórias, canções e lendas – para os povos que 

os habitam. Essas transformações realizadas na super ície do corpo 

são instrumentos capazes de fazer o link entre a primeira e a quinta 

pele. Ainda que não nos aprofundemos na questão das origens da 

indumentária ou das formas de ornamentação do corpo, o que nos 

interessa destacar é o seu papel simbólico e não somente funcional. 

2.2_Indumentária dos Ciganos

Ciganos estão vivamente presentes em nosso imaginário32, no entanto 

a sua cultura é pouco conhecida pela maioria dos brasileiros. Frans 

Moonen considera que essa falta de conhecimento contribui para 

que eles sejam, em suas palavras, “a minoria étnica [...] mais odiada e 

discriminada do Brasil” (2013, p. 5). De que forma os ciganos permeiam 

o nosso imaginário e qual imagem ou história viria a sua cabeça, se te 

pedíssemos para imaginar uma cigana? É provável que você tenha 

pensado numa mulher misteriosa e sedutora de cabelos compridos, com 

uma rosa ou talvez um lenço na cabeça, enfeitada com joias e com uma 

roupa de cores vivas, ela pode estar dançando, segurando cartas – de 

tarô, baralho – ou um leque. 

O imaginário popular é povoado por iguras estereotipadas construídas 

através dos ilmes, novelas e livros que na maioria das vezes são 

distorções baseadas em ciganos da etnia Rom – a maioria dos estudos 

e livros também se dedica ao estudo dessa etnia, fato que Frans Moonen 

(2013) denomina de “rom-centrismo”. Essas referências, no entanto, 

não condizem com a realidade das Calins brasileiras, que é diversa e 

32 Sobre o imaginário cigano, ver a pesquisa de Florencia Ferrari (2002) que trata da 
construção do imaginário ocidental sobre os ciganos a partir das produções artísticas e 
literárias.
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heterogenia33. 

O que percebemos quando analisamos criticamente este imaginário é a 

importância da indumentária na sua construção. Di icilmente se imagina 

uma cigana usando calça jeans e camiseta, no entanto existem Calins 

que não utilizam os vestidos ciganos, que apenas os utilizam quando 

estão no meio Calon – como o caso de Maria, personagem na etnogra ia 

de Florencia Ferrari, que no pouso utiliza os vestidos e conjuntos, 

mas quando vai visitar a sua família não-cigana veste uma calça jeans 

(FERRARI, 2010, p. 28) – ou que só os utilizam em ocasiões especiais. 

33 Ressaltamos que o escopo desta pesquisa só pode ser considerado a partir de um 
contexto especí ico, não sendo nossa intenção expandi-lo ou generalizado a outros 
Calons, ou muito menos identi icarmos uma indumentária Calon tradicional e uni icada. 
Rati icamos que uma das grandes problemáticas da ciganologia é a generalização, 
acreditar que práticas de grupos particulares são universais (MONEEN, 2013).

[F2.14] PrintScreen do resultado da palavra “cigana” 
no Google imagem. A intenção é mostrar como os 

resultados se aproximam a esse imaginário popular 
que se tem das ciganas
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É interessante notar que apesar da indumentária marcante, não tivemos 

acesso a publicações ou pesquisas que se dediquem ao estudo desses 

artefatos da cultura Calon brasileira, não foi encontrada nenhuma 

publicação que trate do tema a partir do olhar do design. O trabalho 

de Ferrari (2010) – uma etnogra ia, realizada dentro do departamento 

de antropologia da Universidade de São Paulo – é o que mais mergulha 

no assunto, realizando descrições das vestes e relacionando-as com as 

atividades realizadas pelos Calons. Outras publicações, apesar de não 

se dedicarem ao tema - Ferrari (2011), Casas do Brasil (2012) e Lima 

(2010) - servem como suporte imagético para a pesquisa em questão.

Os registros históricos não estavam preocupados em descrever como 

os ciganos se vestiam quando chegaram ao Brasil no século XVI, desta 

forma não podemos dizer como seria essa aparência Calon. É possível 

inferir que o seu vestuário apresentava diferenças com relação ao dos 

não ciganos, uma vez que documentos portugueses, desse mesmo século, 

proibiam o uso da sua língua e os obrigavam a se vestirem ao “modo 

português” (MOONEN, 2013 e SANTOS, 2002). 

Se não conhecemos como era a indumentária dos Calons ibéricos que 

chegaram ao Brasil no século XVI, nós não podemos a irmar com precisão 

quais foram as transformações exatas pelas quais essas roupas passaram 

até chegarem às peças que encontramos hoje. O que faremos é analisar 

e comparar as vestes utilizadas atualmente e aquelas registradas em 

pesquisas e publicações recentes, como as que foram citadas acima. 

Para Spicakova (2008) – que pesquisa a indumentária dos ciganos 

Vlax Roma34 na República Checa – a manutenção das características do 

34 Vlax Roma faz referência ao dialeto da língua Romani mais falado em todo o mundo, 
o Vlax Romani, que como todos os outros dialetos compartilha uma extensa in luência do 
Romeno no vocabulário, fonologia e morfologia. O nome foi cunhado pelo pesquisador 
britânico Bernard Gilliat-Smith em seu estudo de 1915 sobre os Roma na Bulgária, no 
qual ele dividiu os dialetos ciganos em Vlax e não-Vlax, com base na in luência pelo 
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vestuário está relacionada ao estilo de vida nômade, que teria levado 

a um isolamento das in luências externas. Já Virgínia Santos (2002) 

acredita que os grupos ciganos sedentários não usam o “vestuário típico” 

devido ao preconceito dos vizinhos, para ela a única exceção são os 

Kalderash.  

romeno ou não. Esse nome é derivado de “Vlachs”, um exônimo medieval que se refere 
aos romenos.

[F2.15-17] Vestuário 
Vlax Roma

Fonte: Spicakova (2008)
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Porém o nomadismo não implica necessariamente em isolamento, 

em especial no caso dos ciganos que estão sempre em contato direto 

com os não-ciganos (a subsistência de uma turma depende dos 

negócios realizados com os gadjes) e também não protege os Calons do 

preconceito de seus vizinhos. O nomadismo pode, inclusive, estimular a 

transformação do vestuário na medida em que possibilita o contato com 

culturas diferentes. Ao se deslocar, os povos nômades podem receber 

várias in luências, conhecendo novos tecidos, peças e diferentes maneiras 

de abrigar e ornamentar o corpo. 

Spicakova (2008) argumenta que os grupos Roma que se ixaram 

na Eslováquia, Hungria, e República Checa ao longo do tempo foram 

estabelecendo relações, cada vez mais próximas, com as populações 

locais. Para ela, esse é um dos fatores que resultaram nas transformações 

sofridas pelo vestuário.  Os grupos mudaram inicialmente as suas 

manifestações culturais externas do seu estilo de vida: seus modos de 

vestir e de morar. A autora expressa uma ideia de que a sedentarização 

do grupo, e o contato prolongado e cada vez mais intenso com a cultura 

não-cigana foram responsáveis pelas transformações ocorridas na 

indumentária. 

Segundo ela, as roupas das mulheres Vlax Roma são as que permaneceram 

menos in luenciadas pelo meio não-cigano. A primeira vista pode parecer 

muito semelhante com os grupos Calons pesquisados por Ferrari (2010), 

nos quais a indumentária feminina contrasta muito mais com o meio 

gadje do que a masculina. Só não sabemos se a indumentária masculina 

sofreu grandes transformações ao longo dos anos, ou se os Calons 

sempre adotaram roupas muito parecidas com as dos não-ciganos. Frans 

Moonen (2013) parece inclinado a aceitar a segunda hipótese, de que os 

ciganos do sexo masculino que chegaram ao Brasil nunca tiveram uma 

indumentária que se destacasse:
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Os homens ciganos, ao que tudo indica, nunca 
tiveram uma roupa ‘típica’, a não ser às vezes um 

imaginário ‘vestuário cigano’, mas apenas no meio 
artístico. Por isso, em quase todo mundo os ciganos 

usam a mesma roupa dos gadje do país em que 
vivem, a não ser nas ocasiões em que é necessário 

ou útil ser reconhecido como cigano. Este vestuário 
‘cigano’ varia de país para país, de acordo com a 

imagem que a população nacional ou local tem dos 
‘ciganos’ (MOONEN, 2013, p. 16)

O autor coloca como se a imagem do homem cigano só entrasse em 

uso caso fosse vantajoso ser reconhecido como tal, caso contrário este 

se misturaria (pelo menos em termos de indumentária) no meio não-

cigano. E o “estilo” cigano teria muito mais relação com o que os outros 

(elementos externos) pensam deles do que com uma construção e 

manifestação própria. 

Nos acampamentos Calons, as crianças são as mais livres no que diz 

respeito aos códigos do vestuário. É só na puberdade – após a primeira 

menstruação – que as meninas começam a usar, obrigatoriamente, saias 

compridas (FERRARI, 2010 e SANT’ANA, 1983). Para Florencia (2010) é 

a partir desse momento que elas são capazes de “produzir vergonha”, o 

que marcaria a mudança na escolha do vestuário. 

No entanto, muitas garotas têm apresentado certo desinteresse e 

resistência no uso dos vestuários. Carmem – Calin do acampamento 

de Itaquaquecetuba – conta que sua ilha de onze anos não quer usar 

os vestidos ciganos, “só quer usar short”, e que por isso o seu marido 

pretendia tirar a ilha da escola. O pai associava a vontade da ilha a 

interação dela com crianças não-ciganas no ambiente escolar. 



[F2.18-19] À esquerda e 
abaixo: menino Calon 
e mãe com criança no 
colo. Fotografi as da série 
“O Povo Cigano”

Fonte: Lima (2010)

[F2.20-21] Na página 
ao lado. Acima: Calons 

baianos e  abaixo: 
crianças calon em São 

Paulo

Fontes: Lima (2010) e 
Ferrari (2010) 
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Os Calons não costumam gastar muito com roupas para as crianças, por 

essa razão é usual vê-las bem desarrumadas ou com roupas velhas, isso 

só não acontece em festas quando todos os membros da família devem 

estar muito bem vestidos. Para essas ocasiões é possível até mesmo 

que as mães encomendem roupas feitas sob medidas, que no caso das 

meninas podem combinar com a roupa da mãe (GILZA, 2015). 

A pouca preocupação na composição da indumentária infantil também 

foi observada no povo Badaga35 que vestem as crianças com roupas 

velhas e usadas na intenção de “enganar a morte”. 

As crianças pequenas usam apenas roupas velhas, e 
se alguém porventura der uma roupa nova, esta será 

primeiro usava ou esfregada no corpo de um dos 
seus pais ‘para torna-la velha’: isso aparentemente 

re lete uma crença generalizada de que a morte pode 
ser enganada se o bebê se parece com um ‘trapo’36 

(CORDWELL; SCHWARZ, 1979, p. 152)

Sant’ana (1983) descreve rituais que estariam relacionadas ao 

nascimento de uma criança cigana. Segundo a autora no momento do 

nascimento todos os laços das roupas da mãe e do bebê devem estar 

desatados e após o parto a criança deve ser banhada com água e vinho. 

Na sequência iremos nos deter em investigações mais especí icas a 

respeito da indumentária Calon: como o corpo das Calins marcam as 

diferenças entre ciganos e não-ciganos enquanto os Calons são capazes 

de se camu lar entre os gadjes e o papel da indumentária na manifestação 

35 Badaga - Nação agricultural dravídica do Sul da Índia, Os Badagas são o maior grupo 
indígena aborígine entre as tribos nativas do Distrito Nilgiris .

36 “Only old cloth is used for small childern, and if someone were to give a child a new 
cloth it would be irst be worn or rubbed on a parent’s body ‘to make it old’: this apparently 
re lects a widespread belief that death can be cheated if the infant looks like ‘rubbish’”
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do estado de espírito apropriado aos ritos sociais do casamento e do 

luto.  

2.2.1_A expressão da ciganidade nos vestidos das Calins

As Calins podem usar tanto roupas que elas compram prontas37 (prêt-

à-porter) quanto vestidos feitos sob medida. A escolha de cada veste vai 

depender da ocasião e da mensagem que se pretende transmitir. Ferrari 

(2010) observa que mesmo usando roupas não-ciganas as Calins não as 

utilizam da mesma forma como as gadjins, pois customizam as peças com 

franjas, decotes, bordados e apliques. Sendo assim “o corpo é suporte de 

diferenciação, no qual a roupa, as tatuagens especí icas e os dentes de 

ouro cumprem um papel fundamental” (FERRARI, 2010, p. 148), que 

seria de marcar as diferenças entre Calons e gadjes. Spicakova (2008) 

observa algo bastante parecido no grupo Vlax Roma que, apesar de nos 

últimos cinquenta anos ter adotado a indumentária do meio que os cerca, 

existe algo de especí ico no modo como eles se vestem, seja na forma de 

arrumar o cabelo, de usar as joias ou na escolha de cores chamativas. 

A principal peça da indumentária feminina é a saia que pode fazer parte 

de um vestido ou estar associada a uma blusa num conjunto de duas 

peças. Em 2010 Ferrari relatou que as roupas eram encomendadas 

a uma costureira, o que continua sendo uma prática muito comum – 

especialmente no caso de vestidos para festas – só que também tivemos 

notícias de acampamentos onde as mulheres estavam costurando as suas 

roupas, como em Guarulhos - SP38 e em Eldorado na Serra – ES.

37 A di iculdade no registro fotográ ico das peças customizadas pelas Calins icará 
mais compreensível quando estivermos falando da relação que os ciganos têm com a 
fotogra ia.

38 A Prefeitura de Guarulhos promoveu durante o ano de 2015 três módulos de uma 
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A confecção ou não das peças dentro do acampamento depende de 

vários fatores, dentre eles está a existência de alguém que domine 

as técnicas de costura e que possua pelo menos uma máquina reta 

doméstica. Confeccionadas pelos usuários ou não, a capacidade de 

comunicação das roupas é indiscutível, para Bucher (1955, p. 30 apud 

CORDWELL;SCHWARZ 1979, p. 30) “o poder de comunicação dos 

produtos pode superar, em muito, a intenção dos seus produtores”39. 

Estaria então mais nas mãos das usuárias a escolha do que e de como 

comunicar com aquelas peças e menos nas das costureiras, o que é 

deveras relevante se levarmos em consideração que tanto a costureira 

entrevistada por Ferrari (2010) quanto a Gilza – com quem tivemos 

contato – são mulheres que se identi icam como não-ciganas. 

Inicialmente imaginamos que os conjuntos seriam preferidos em 

detrimento dos vestidos graças à cosmologia da pureza40 (FONSECA, 

1996 e FERRARI, 2010) – para os ciganos o corpo pode ser dividido em 

duas partes: o baixo ventre seria a parte impura em contrapartida com 

o alto ventre – mas não parece ser esse o caso já que as Calins possuem 

tanto conjuntos quanto vestidos e Ferrari (2010) não notou esse tipo de 

separação das peças durante a lavagem das mesmas – que segundo ela 

seria uma prática comum em contextos Rom, como de fato foi constatado 

por Fonseca (1996). O que foi observado pela autora se assemelha  a 

o icina de costura com foco em roupas ciganas. O objetivo foi de ensinar técnicas de 
confecção às Calins.

39 “The communicative power of products may far surpass the communicative intent of 
their producers”

40 “um sistema de ideias que ordena o mundo a partir de categorias de puro e impuro 
[...] um sistema que opera por meio de pares de oposição, em que alto e baixo-ventre, 
interior e exterior, homem e mulher, rom e gadje são dicotomias que correspondem 
às categorias de pureza e impureza, respectivamente” (FERRARI, 2010, p. 47). Essa 
dicotomia também aparece na relação cigano – puro – e o gadje – impuro; na qual é 
importante proteger o meio cigano de qualquer contaminação que porventura possa 
ocorrer por parte do meio não-cigano. Isso pode ser exempli icado por exemplo pelo 
uso de um nome cigano, que só é conhecido pelos membros da comunidade, e um nome 
“brasileiro”, utilizado no contato com pessoas “impuras”.
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separação feita em muitas casas pelo Brasil “bacias com roupas, de um 

lado, e panos de decoração, de outro; também calças jeans masculinas 

não se misturam com as roupas das mulheres” (FERRARI, 2010, p. 134), 

que é a separação de roupas delicadas das mais “pesadas”, prática que 

leva em consideração o tipo de tecido utilizado nas peças. 

[F2.22] Calins usando vestidos com golas em revirão 
e saias “três-marias”, Largo Treze de Maio, SP, 1997

Fonte: Fotografi a de Luciana Sampaio
 (CASAS DO BRASIL, 2012) 
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De fato Maria de Lourdes Pereira Fonseca – que realizou a sua pesquisa 

de campo com ciganos Rom em Uberlândia –  reforça a existência de 

regras de separação rígidas para as partes consideradas puras e impuras 

do corpo. “Qualquer contato entre a parte de baixo do corpo e as de cima 

é proibido, devendo ser separados os itens e super ícies que entram 

em contato com essas diferentes partes” (FONSECA, 1996, p. 56). A 

observação da autora nos levaria a crer que as mulheres Rom usariam 

apenas conjuntos de blusa e saia ao invés dos vestidos. 

Sobre a confecção dos conjuntos e vestidos nós conversamos com 

Gilza41, costureira que trabalha com Calons de todo o Brasil há mais de 

vinte anos. As peças podem ser encomendadas, quando normalmente as 

ciganas já tem alguma ideia previa do que querem e tentam descrever 

da melhor forma, ou podem ser compradas prontas – Gilza nos explicou 

que sempre tem alguns modelos para pronta entrega, pois é comum 

acontecer de alguma Calin precisar de uma roupa nova de última hora. 

Cada conjunto pode levar de 3 a 7 metros de tecido (dependendo 

principalmente da circunferência da saia) e Gilza leva de 3 a 5 horas na 

confecção, dependendo da peça, se revezando entre duas máquinas de 

costura retas industriais42 e uma overloque43.

Os conjuntos são compostos por duas partes principais: a saia com o 

comprimento variando sempre abaixo dos joelhos e uma blusa bem 

ajustada ao corpo, alguns modelos ainda podem ter mangas soltas que 

41 A indicação da Gilza foi feita por intermédio de Jadi Barbosa que é missionária da 
Missão Batista Cigana e que nos acompanhou durante a primeira entrevista.

42 A máquina de costura reta é a mais conhecida popularmente, a maior diferença 
entre a máquina reta industrial e a doméstica é a sua capacidade de produção. Nela são 
usadas duas linhas: uma na agulha e outra na lançadeira e o tipo de ponto mais usado é o 
entrelaçamento simples ou interlacing.

43 A máquina overloque (ou overlock) além de costurar faz cortes e acabamentos ou 
fechamentos em tecidos planos e de malha; pode usar de 3 a 4 linhas para formação da 
corrente. 
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icam presas ao braço por elásticos. Com cores bastante saturadas e 

contrastantes eles são ornamentados com laços, itas, rendas, lantejoulas, 

bordados e babados. As mulheres usam sandálias ou tamancos sendo 

comum encontrar várias com rosas enfeitando os cabelos, normalmente 

presos. 

As cores vibrantes da indumentária e também das barracas podem 

ter ajudado a alimentar a ideia de que o povo cigano é alegre e festivo. 

Cordwell e Schwarz (1979) acreditam que uma roupa colorida pode 

transmitir uma mensagem de alegria, podemos usá-las tanto como 

forma de expressar os nossos sentimentos quanto como tentativa de 

mascará-los.  

Ferrari descreve o vestido cigano e expõe a sua relação com as atividades 

realizadas pelas mulheres: 

[...] A blusa do vestido é em geral feita com mangas 
franzidas, corte abaixo do seio e cintura marcada. São 

costurados encaixes de renda na extremidade das 
mangas, no corte abaixo do seio e na cintura. A saia 

do vestido é montada com cortes de tecido, franzidos 
e costurados com encaixes de renda e ita, cuja 

largura aumenta sucessivamente de modo a torna-la 
rodada. Sob a saia, usam uma espécie de anágua de 

tecido sedoso e sintético, tipo lingerie, normalmente 
de cores claras. Fitas e rendas enfeitam 

o vestido, que deve cobrir a canela
..........................................................................................

Além da aparência, a saia tem funcionalidade. O 
fato de ela ser em camadas permite que a camada 

exterior, de babados, visível, seja manipulada 
servindo a múltiplos propósitos, como secar as mãos, 
limpar o próprio rosto ou o de uma criança, sem que 

o corpo da mulher ique exposto 
(FERRARI, 2010, p. 150)
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[F2.23] Exemplo de blusa 
com gola em revirão, 
confecção Gilza

Fonte: do autor, 2015

[F2.26-27] Modelo de 
blusa para “cigana 
pelada”, confecção Gilza

Fonte: do autor, 2015

[F2.24-25] À esquerda 
corpete inacabado, 
que ainda irá receber 
aplicação de tecido 
“caminho das índias” e à 
direita outro modelo de 
blusa; confecção Gilza

Fonte: do autor, 2015

Gilza nos contou que as ciganas “mais antigas” costumam preferir o que 

chamam de “blusas em revirão”, são modelos com uma espécie de gola 

de marinheiro que cobre os ombros e cai sobre as laterais do busto e 
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as costas. Essas peças aparecem bastante nos registros fotográ icos da 

etnogra ia de Ferrari (2010) e são parecidas com aquelas utilizadas pelas 

ciganas do grupo Vlax Roma, chamadas de kacamajka e que possuem uma 

gola normalmente redonda e mangas compridas, fechadas nos punhos. 

Neste último caso vários painéis de tecido podem ser utilizados na 

confecção das blusas e as estampas lorais são as mais comuns. Spicakova 

(2008) identi ica os materiais mais comuns utilizados atualmente na 

confecção das blusas: viscose, nylon e poliamida; antigamente segundo 

elas as mulheres Roma preferiam casimira. 

Segundo Gilza (2015) poucas ciganas têm utilizado esse modelo, 

apenas as “ciganas de verdade”. Aquelas que ela se refere como “ciganas 

tacheiras”, seriam gadjins que se casaram com homens Calons – “os 

tacheiro [...] que é a turma que sai do meio da gente e se ajunta com os 

ciganos [...] tacheiro é aquele que não é cigano legítimo” (GILZA, 2015) 

– dão preferencia aos modelos mais abertos, com costas nuas e recortes 

no ventre ou nas laterais do torso. Em termos de estrutura essas peças se 

assemelham bastante com um espartilho, possuindo inclusive uma ita 

para amarração nas costas.

Parece haver uma variedade muito maior na modelagem da parte 

superior dos conjuntos do que nas saias e essa variação, pelo menos 

segundo Gilza, teria relação com as diferenças regionais e com o fato das 

ciganas serem “de verdade” ou não, segundo a sua concepção. “Rio, Rio 

é muito pelada! São Paulo é pelada! é... Minas meio termo, meio coberto, 

Conchal já é coberto, Jaboticabal também a roupa não pode ser tão 

pelada” (GILZA, 2015). 

As diferenças regionais icam evidentes quando comparamos os 

registros dos Calons paulistas realizados por Ferrari (2010) e Casas do 

Brasil (2012) com os dos Calons baianos feitos por Ferrari (2011) e Lima 

(2010). No primeiro caso nos vestidos das Calins predominam cores 
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[F2.28] Casal baiano. Calin com vestido de uma única 
cor e o calon num estilo mais “descontraído” se 

comparado aos de São Paulo. Fotografi a da série 
“O Povo Cigano”

Fonte: Lima (2010)

vivas e chamativas que contrastam com as cores das rendas ou itas, há 

uma preferência por cores com muita saturação e brilho ( luorescentes); 

já no segundo as ornamentações e detalhes das peças podem ter a mesma 

cor do tecido. Todos esses estilos são estilos Calon e cada um deles tem 

a capacidade de unir aquelas pessoas que dele compartilham (FERRARI, 

2010). 
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[F2.29] Casal calon em São Paulo. Homem com o 
estilo country completo (chapéu, fi vela e adereços) e 

mulher veste blusa 
com gola em revirão

Fonte: Ferrari (2010)

O casamento com gadjes parece de fato ser algo comum, Florencia 

chegou a contabilizar que esse tipo de união podia representar 30% do 

total numa determinada turma, “não parece casual que vários líderes de 

‘turma’ sejam casados com gajins ou eles próprios sejam ilhos de um pai 

ou uma mãe gadje” (FERRARI, 2010, p. 222). 

Quando uma gadjin se casa com um Calon uma das primeiras 

preocupações é cuidar da sua imagem. Para que ela se pareça Calin 

tratam logo de conseguir roupas adequadas, como no caso de Maria:



98

Arquitetura por um io:

Pele e indumentária:

Ela não pode mais usar as calças e blusinhas de alça 
que deixam os ombros à mostra de seu guarda-roupa 

de brasileira. Rosa deu-lhe, logo de início, alguns 
de seus vestidos. Mais tarde, Maria encomendou à 

costureira dos Calon doze conjuntos de saia e blusa 
conforme o modelo usado pelas outras mulheres                        

(FERRARI, 2010, p. 19-20)

Os ciganos que izeram parte da etnogra ia da autora não utilizam blusas 

com alça ou que mostram o corpo, logo Maria também não deveria usá-

las. Sua indumentária irá auxilia-la no processo de ser reconhecida como 

parte integrante daquele grupo e também na construção e consolidação 

da sua identidade Calon. Nesse processo estão em cena diversos atores 

além da indumentária, no que Ferrari (2010) denomina de “performance 

Calon”, que será interpretada pelos não-ciganos e julgada pelos ciganos: 

[...] ela usa vestidos de Calin, chinelos, cabelo 
comprido, sempre amarrado, tem doze dentes 

forrados de ouro, tatuagem. Fala chibi, seu português 
é cantado, bebe, grita, chora, lê a mão na rua como as 
demais Calins. Tem três ilhas com o chefe dos Calon 
da cidade. Ela é certamente uma Calin [...] Ela é sem 

dúvida uma ‘cigana’ para os gadjes da rua 
(FERRARI, 2010, p. 33)

As saias, mesmo sendo sempre compridas, podem variar nos modelos. 

Gilza conta que na primeira vez que uma Calin lhe encomendou uma 

roupa foi pedida uma saia “três-marias”44, no momento ela não entendeu 

do que se tratava, mas foi entender mais tarde que o nome fazia referência 

aos três painéis de tecido que são utilizadas para montar a peça. 

44 “Três-marias” é o nome popular dado a três estrelas que formam o cinturão das 
constelação de Orion; e o nome como são conhecidas as três mulheres, que de acordo 
com a história bíblica foram até o túmulo de Jesus e o encontraram vazio.
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Outros modelos que apareceram com o tempo foram a saia balão e a saia 

de lenço. A saia balão é feita com uma única peça de tecido que é franzida 

e costurada no cós da peça e a saia de lenço é feita com diversas tiras em 

formatos de losango, também presas ao cós. Todas elas de forma geral 

possuem um forro em tecido sintético. 

As mulheres Vlax Roma usam uma saia rodada até os tornozelos, chamada 

de cocha ou cocha fodrenca, feita em camadas de babados coloridos ou 

estampados – são semelhantes ao modelo chamado de “três-marias”. As 

pregas das saias icam mais evidentes na medida em que as mulheres se 

movimentam quando estão dançando, por exemplo. É comum que estas 

peças tenham um bolso na altura da cintura, segundo Spicakova (2008) 

ele pode ser utilizado para guardar cartas, cigarro, dinheiro e até mesmo 

uma galinha. Normalmente essas saias são presas com um elástico ou 

cinto. 

Os materiais utilizados nas saias e nas blusas são os mesmos. Interessante 

é notar como as Calins se referem aos tecidos, usando nomes como “cai-

cai”45, “pelinho de ovo” ou “caminho das índias”. “Sabe porque cai-cai? 

Porque conforme você vai lavando esses negócio vão soltando, então 

elas chamam de cai-cai, então conforme o tecido, o que acontece com o 

tecido, é o nome que elas colocam” (GILZA, 2015). “Pelinho de ovo” faz 

referência a brocados feitos com ios sintéticos brilhantes e lantejoulas 

e “Caminho das Índias” aos tecidos que se assemelham aos utilizados 

pelas personagens da novela de mesmo nome, reprisada pela Rede Globo 

em 2015. Essa mesma lógica do “nome dado como referência ao real” 

também aparece na indicação das cores: “cor de cravo” e “cor de alface” 

(FERRARI, 2010, p. 248). 

45 No trabalho de Florencia Ferrari (2010, p. 137) o termo “cai-cai” aparece como 
referência ao glitter colorido utilizado na maquiagem, diretamente na pele.



[F2.30] Tecidos utilizados 
por Gilza na confecção 
das peças: pelinho de 
ovo

Fonte: do autor, 2015

[F2.31-32] Tecidos 
utilizados por Gilza na 
confecção das peças: 
cai-cai

Fonte: do autor, 2015



[F2.33] 
Croqui de vestido cigano

Fonte: do autor

LEGENDA

01 - Manga bufante 

02 - Acabamento com renda

03 - Saia “três-marias” em tecido 
sintético forrado

04 - Acabamento nos fi nais das 
camadas com fi ta e renda

05 - Blusa com gola em revirão no 
mesmo tecido da saia



LEGENDA

01 - Top em tecido sintético 
transparente (com forro apenas 
na região dos seios)

02 - Detalhe vazado com “corrente” 
de fi ta

03 - Acabamento com renda e fi ta

04 - Forro da saia em cetim brilhante

05 - Saia de lenço em tecido sintético 
transparente

06 - Manga solta em tecido 
transparente

07 - Alça no mesmo 
tecido da blusa 
e detalhe com 
fi ta em cor 
contrastante

08 - Elástico 
revestido 
com o mesmo 
tecido dos 
painéis da saia

09 - Fecho de 
plástico



[F2.34-35] 
Croquis de vestido cigano,

frente e costas

Fonte: do autor



LEGENDA

01 - Alça no 
mesmo 
tecido da 
blusa e 
detalhe com 
fi ta em cor 
contrastante

02 - Acabamento com renda

03 - Acabamento com renda 
e fi ta

04 - Saia “três-marias” com 
tecido transparente 
forrado

05 - Painél de renda 
adicionado no fi m da saia

06 - Laterais com recortes 
vazados

07 - Zíper frontal 

08 - Mangas em tecido 
transparente

[F2.36] 
Croqui de vestido cigano

Fonte: do autor
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Algumas pesquisas, em especial aquelas realizadas entre os Rom, 

indicam o lenço de cabeça como parte obrigatória da indumentária de 

uma cigana casada – (SANT’ANA, 1983 e FONSECA, 1996). Esse costume, 

no entando, não foi identi icado em contextos Calons. Para as ciganas 

da etnia Vlax Roma, o lenço, ou dikhlo é sim utilizado pelas mulheres 

casadas amarrado na cintura, acima da saia. Outros lenços de diferentes 

tamanhos também podem aparecer compondo a indumentária Vlax 

Roma, um lenço pequeno pode ser usado na cabeça e amarrado abaixo do 

queixo ou um maior pode ser usado para cobrir os ombros (SPICAKOVA, 

2008). 

O avental aparece na pesquisa de Spicakova (2008) como parte da 

indumentária feminina. Tem um corte oval e uma aplicação de babado 

que contorna a extremidade. É usado quando as mulheres estão 

desempenhando as suas atividades domésticas: limpando e cozinhando. 

Ferrari (2010) relata o uso da própria saia do vestido para auxiliar nas 

tarefas no lar, como enxugar as mãos ou limpar o rosto de uma criança. 

As Calins parecem preferir os calçados abertos, como sandálias e 

tamancos. “Uma menina Calin em São Bernardo me dizia que ‘cigana não 

usa sapato fechado’, ‘a gente não gosta, não parece cigana’46. Outra garota 

sugeria a Luciana, em Jaboticabal: ‘Porque você não tira o tênis e põe o 

chinelo?” (FERRARI, 2010, p. 266). Apesar do depoimento a autora relata 

que viu, numa festa de casamento, mulheres usando bota de cano alto e 

salto ino. A preferência por sapatos abertos também aparece no grupo 

Vlax Roma que utilizavam chinelos, bockora,  feitos de pedaços de tecido 

preenchidos com palha, uma faixa do tecido subia sobre a perna e era 

costurada ou amarrada (SPICAKOVA 2008). 

46 A autora elabora essa dicotomia entre dois estados: fechado e aberto, na qual 
os ciganos estariam sempre em busca do segundo. “Não sei como você aguenta com 
essa calça fechada, sem buraco pra nenhum lado’. Em geral, todos os que vivem em 
barracas assumem não gostar de morar em casa porque não ‘aguentam viver fechados’” 
(FLORRENCIA, 2010, p. 266).
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[F2.37] A saia com o 
forro permite o seu uso 
em diversas atividades 
diárias da Calin

Fonte: Ferrari (2010)

[F2.38] A saia com o 
forro permite o seu uso 
em diversas atividades 
diárias da Calin

Fonte: Fotografi a 
de Rogério Ferrari 
(FERRARI, 2011)

[F2.39] Detalhe dos 
calçados das Calins

Fonte:  Fotografi a 
de Luciana Sampaio, 
Aracati, SP, 2000 (CASAS 
DO BRASIL, 2012)
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[F2.40] Detalhe dos 
calçados das Calins

Fonte:  Fotografi a de 
Luciana Sampaio; Jardim 

Noronha, SP, 1997 
(CASAS DO BRASIL, 

2012)

No que diz respeito aos acessórios Spicakova (2008) destaca o uso de 

brincos no formato de grandes argolas ou pendentes e anéis grandes 

e chamativos usados em vários dedos, feitos de ouro e às vezes com 

pedras preciosas. Para a autora as joias Roma sofreram in luencias de 

diferentes culturas, mas em especial ela destaca uma semelhança com 

a joalheria indiana. É di ícil a irmar se a semelhança com a joalheria 

indiana está relacionada a uma possível origem dos ciganos ou se houve 

uma aproximação destes símbolos após a divulgação dessa teoria num 

processo de “indianização arti icial”, como denuncia Frans Moonen 

(2013). O autor comenta exemplos, na Grécia, onde após a exibição de um 

documentário que mostrava uma possível origem indiana dos ciganos, o 

uso dos sáris se tornou popular entre as jovens ciganas. 
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As joias com moedas carregam um simbolismo importante para 

os Vlax Roma, o formato circular das moedas remete ao sol que 

simboliza opulência e sorte (SPICAKOVA, 2008). Para os Calon joias 

são demonstrações de riqueza, quanto mais ouro e mais enfeitadas as 

mulheres mais próspera é a família. Joias e acessórios podem ser uma 

solução prática para carregar ou transportar ouro e pedras ou metais 

valiosos, especialmente se a família apresenta um comportamento 

nômade. 

2.2.2_A camufl agem dos homens Calons 

Ferrari (2010) caracteriza o estilo dos homens Calons (de São Paulo, que 

izeram parte de sua pesquisa de campo) como country ou sertanejo. As 

roupas são compradas prontas e o traje é composto por calça jeans; cinto 

de couro com grandes ivelas metálicas; camisa social lisa em cores fortes 

ou estampada, nas quais é comum aparecerem motivos relacionados 

desse universo como cavalos; botas de couro; chapéu e cordões de ouro 

no pescoço, braceletes e grandes relógios. 

O estilo country masculino parece estar de acordo com a hipótese 

de Moonen (2013) de que os homens ciganos teriam assumido a 

indumentária dos não-ciganos mais facilmente do que as mulheres. 

Florencia Ferrari (2010) recorda que o estilo country é muito comum no 

interior do estado de São Paulo - em especial na cidade de Barretos cujo 

rodeio tornou-se amplamente conhecido em especial a partir da década 

de 1990 – no entanto a irma que os Calons não o utilizam da mesma 

forma que o brasileiro, pois além das roupas existe a performance da 

calonidade. 

O cavalo, igura protagonista no universo country, foi o animal que 
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permitiu – antes da utilização dos automóveis – os deslocamentos e 

a vida “nômade” dos ciganos, além disso os animais também foram 

mercadorias para os rolos47 no passado, e permanecem marcantes no 

imaginário Calon.  Os Calons vivem na esfera urbana, mas o universo 

sertanejo continua presente, e a indumentária funciona como um elo 

entre o presente e a memória. 

A conversa dos homens gira em torno de cavalos e 
vacas, rodeios, negócios. Há uma a inidade entre esse 

brasileiro vaqueiro e estes Calon, que costumavam 
‘no tempo dos antigos’ viajar a cavalo. Eram 

tropeiros. Hoje não são mais tropeiros, viajam de 
carro (FERRARI, 2010, p. 105)

47 Rolo é como os os Calons se referem a atividade comercial de compra, venda e troca 
de mercadorias.

[F2.41] Calons e seu estilo country

Fonte:  Ferrari (2010)
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[F2.42-43] Calons e seu estilo country

Fontes:  Acima, Ferrari (2010) ; e abaixo, fotografi a de Luciana 
Sampaio; Jardim Noronha, SP, 1997 (CASAS DO BRASIL, 2012)
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Para Torvald Faegre (1979) o nomadismo está diretamente relacionado 

à domesticação ou domínio de algum animal. No início foram eles que 

permitiram ao homem percorrer grandes distâncias, levando o essencial 

para a sobrevivência. 

O nomadismo começou no Oriente Médio e na Ásia 
Central, com a domesticação da ovelha e da cabra 
[...] O nomadismo só foi possível graças ao burro, 
ao dromedário, ao camelo bactriano e ao cavalo. 

O pastor agora podia mover seus rebanhos longe 
dos assentamentos e no coração do deserto e da 

estepe [...] Em outras áreas do mundo, o nomadismo 
se desenvolveu a partir de animais diferentes - a 

rena ou caribu no norte, o iaque no Tibet e o bisão 

[F2.44] Calons e seu estilo country

Fonte:  Fotografi a de Luciana Sampaio; Jardim 
Noronha, SP, 1997 (CASAS DO BRASIL, 2012)
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e cavalo nas planícies americanas. Estes animais 
parecem diferentes um do outro, mas todos têm uma 
coisa em comum - eles sobrevivem e se desenvolvem 

em áreas secas48 (FAEGRE, 1979, p. 5)

Para Spicakova, o vestuário masculino Vlax Roma sofreu muitas 

transformações, na República Checa elas ocorreram ao longo dos últimos 

quarenta anos. A camisa masculina tradicional, gad, tinha a forma de “A” 

(corte oblongo-poncho), feita de tecidos bordados ela era larga e com 

mangas compridas.  A cor da camisa normalmente contrastava com a cor 

do colete que era utilizado sobre ela, esse tinha cores fortes ou estampas 

e nele eram aplicadas as joias da família. As calças, bugod’a ou judhpurs, 

eram colocadas por dentro das botas de couro. Um chapéu preto de abas 

largas, kolopo¸ era utilizado como símbolo de status.

Atualmente os Vlax Roma utilizam camisas de manga curta e com corte 

reto, nas quais aparecem estampas lorais, assim como nas roupas 

femininas. Os tecidos mais utilizados são viscose, poliéster e poliamida. 

Enquanto a indumentária utilizada pelas mulheres marca de forma 

expressiva as diferenças entre ciganas e não ciganas, facilitando a 

identi icação de uma Calin na cidade, a indumentária dos homens já 

exerce uma lógica de invisibilidade ou mimetismo. Um Calon pode 

passar despercebido para alguém que desconhece as outras dimensões 

da performance cigana além do vestuário, como o jeito “cantado de falar” 

e os dentes de ouro. 

48 “The earliest nomadism began in the Midle East and Central Asia with the 
domestication of the sheep and the goat […] It was the use of the donkey, the dromedary, 
the Bactrian camel, and the horse that made the nomadism possible. The herdsman could 
now move his locks away from the settled regions and into the heart of the desert and 
the steppe […] In other areas of the world, nomadism developed from different animal 
complexes – the reindeer or caribou in the north, the yak in Tibet, and the bison and the 
horse on the American plains. These animals seem different from one another, but all have 
one thing in common – they thrive in dry areas”
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Para Ferrari (2010), os Calons vestem as mesmas roupas dos brasileiros, 

mas de outra maneira, pois a performance Calon é única e nela entram 

em ação o jeito de falar peculiar, o gestual e o chibi49. Mas não podemos 

negar que é possível para um homem Calon manipular essas fronteiras 

mais facilmente do que uma Calin, ao menos no campo visual. 

Percebemos o sentido dessas diferenças quando investigamos que tipo 

de relações os ciganos estabelecem com os não-ciganos. Os homens 

seriam os responsáveis, dentro dos acampamentos, pelas negociações e 

rolos realizados com os gadjes. Para a realização destas atividades não é 

necessário que eles sejam reconhecidos enquanto Calons, pode ser que 

muitas vezes seja mais vantajoso que não o sejam. Fonseca (1996) faz 

observações muito semelhantes com os grupos Rom de sua pesquisa, 

para ela a não obrigatoriedade do uso de “trajes típicos” para os homens, 

“facilita os negócios” (1996, p. 82). 

49 Chibi é o repertório lexical dos Calons brasileiros, construído por palavras derivadas 
do romani, do dialeto caló - falado por ciganos na Península Ibérica – e pelo português 
brasileiro (FERRARI, 2010).

[F2.45-46] Vestuário masculino Vlax Roma

Fonte:  Spicakova (2008)
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Por outro lado uma das interações comuns entre Calins e brasileiros é 

na leitura de mãos (quiromancia), quando é interessante que elas sejam 

reconhecidas enquanto ciganas. A aura de misticismo que permeia 

o imaginário brasileiro50 atua como validação para que as pessoas 

procurem uma cigana, e não outra pessoa, que “leia o seu destino”. 

Entram em ação outros fatores além dos citados acima, até mesmo por 

que em algumas turmas as mulheres podem não praticar a quiromancia 

(como no acampamento do Itaquaquecetuba-SP) e usam os vestuários 

Calon da mesma forma. As Calins são verdadeiros símbolos ou marcos na 

paisagem Calon, seus corpos carregam as marcas da diferenciação entre 

Calons e gadjes e são elas que garantem a continuidade da família e do 

grupo. 

Para Sant’ana (1983) e Fonseca (1996)51 a indumentária utilizada 

pelas mulheres funcionaria como mecanismo de “proteção” e “defesa” 

dos grupos, com a hipótese de que estes vestuários inibem o interesse 

de homens gadje por mulheres ciganas. Além de ser uma ideia sexista 

ela não nos parece efetiva uma vez que existe no imaginário popular a 

ideia da cigana sensual e sedutora, que usa o que se acredita ser uma 

indumentária típica. E, além disso, esses vestidos que comentamos não 

são peças que escondem as formas do corpo feminino, as blusas mesmo 

as mais cobertas são justas e destacam a região do ventre, os seios e o 

decote. 

Não podemos esquecer também que existe um apelo pelo exótico, uma 

atração pelo que é diferente, caso contrário fantasias de ciganas não 

50 Como na música “O Amanhã” de João Sérgio, interpretado por Simone. “A cigana leu o 
meu destino, eu sonhei. Bola de cristal, jogo de búzios, cartomante. Eu sempre perguntei, 
como será o amanhã, como vai ser o meu destino”

51 Ambas realizaram as suas pesquisas em contextos Rom, mas nos parece bastante 
apropriado trazer essas discussões.
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seriam tão populares. Podemos citar outros exemplos que nos parecem 

se relacionar mais com tentativas de “proteger” ou esconder a mulher do 

olhar público – especialmente o masculino – como os véus e as burcas.  

2.2.4_O vestuário Cigano e os ritos sociais

Dois momentos da vida Calon afetam temporariamente o estado de 

espírito da quarta pele cigana e o modo de vestir de uma família ou 

grupo: o casamento e o luto.  

A ilha do chefe em Jaboticabal sofreu uma 
transformação radical quando seu casamento foi 

tratado por seu pai e o irmão deste. Linda adotou 
imediatamente um vestuário chamativo, tamanco de 

salto, maquiagem, lor no cabelo, fazendo aparecer 
sua nova condição de ‘mulher Calin’ 

(FERRARI, 2010, p. 235)

A citação mostra como a imagem da mulher Calin muda a partir do 

momento que ela tem o seu casamento marcado. Ela agora é um 

“estandarte” e deve mostrar calonidade e sua condição de mulher 

comprometida. É preciso ver o casamento como um dos momentos de 

maior exaltação e expressão da cultura, simbolicamente é a promessa de 

continuidade da família e do grupo. 

Quando um Calon desposa uma não-cigana, uma das primeiras 

preocupações é conseguir vestidos e conjuntos para que ela se 

apresente pelo menos em sua aparência como uma Calin, enquanto são 

providenciadas roupas novas, ela deve aprender a viver com uma nova 

segunda pele. A moça irá abrir mão das suas antigas roupas de gadje 

(pelo menos enquanto estiver em convívio ou no ambiente cigano) e 
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passará a construir a sua imagem de Calin com a ajuda de seus novos 

familiares. Não basta, no entanto, apenas trocar de pele, é preciso ajustar 

a performance do corpo a essa nova membrana. 

A festa organizada para o casamento tem o poder de transformar a 

indumentária de todos que participam dela. A noiva - e todas as outras 

mulheres presentes na festa e cerimônia - deve ostentar a riqueza da 

família através da sua indumentária: vestido, brincos, pulseiras, cordões 

e dentes de ouro (SANT’ANA, 1983). De maneira geral toda a comunidade 

dará preferência a roupas novas que devem expressar a prosperidade de 

suas famílias. Quanto maior o número de conjuntos e modelos no enxoval 

da noiva, melhor é a situação inanceira da sua família.

O vestuário utilizado em ritos cerimoniais contribui 
para a criação de um estado de espírito. Por exemplo, 

graças aos sentimentos ligados ao vestido de 
noiva, ele pode expandir a solenidade e a alegria 
do momento, inspirado pela música tradicional, 

pelos movimentos ensaiados e pelas recitações de 
uma cerimônia de casamento. Os trajes “festivos”, 

diferente daquele usado diariamente, ajuda a criar 

[F2.47] Casal de noivos 
em sua nova barraca

Fonte: Ferrari (2010)
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o espírito alegre das festas. A indumentária para 
essas ocasiões normalmente apresenta design, cores, 

materiais e acessórios que são diferentes 
daqueles usados no dia a dia52 

(CORDWELL; SCHWARZ, 1979, p. 9)

Para falar sobre a indumentária Calon no casamento iremos recorrer ao 

documentário de Luciana Sampaio “Diana & Djavan”53 de 2008, no qual 

ela registra a preparação, a cerimônia e a festa de casamento entre dois 

jovens em Itaquaquecetuba, Diana (14 anos) que foi prometida ao primo 

Djavan (15 anos) antes mesmo de nascer.

A primeira cena, do registro de três dias, é na véspera da cerimônia 

quando a família da noiva “entrega” Diana para o seu padrinho. Esse 

será encarregado de proteger, cuidar e zelar pelo bem estar dela após o 

casamento, “se o noivo pisar na bola eu sou o pai, tô aqui pra toma conta”. 

Diana usa um vestido com um tom de rosa claro com detalhes azuis, a 

blusa é de alça com mangas longas em tecido transparente. 

As outras Calins que aparecem nas ilmagens também usam vestidos 

tradicionais, bastante enfeitados, e inúmeros colares e pulseiras. Em 

várias delas também podemos perceber os dentes de ouro. Os homens 

usam o estilo country já comentado. Durante a tarde e a noite acontece 

o baile com churrasco, cerveja e música que passa pelo sertanejo, 

forró, arrocha e brega. Para o baile, Diana usa um vestido branco com 

52 “Dress used in ceremonial rites contributes to the creation of mood. For example, 
because of sentiments attached to traditional bridal attire, it can add to the solemnity 
or joy inspired by the traditional music, precise movements, and recitations of a wedding 
ceremony.The lively spirit of festivals may be promoted by clothing clearly designated to be 
festival dress and not everyday attire. Festive dress ordinarily presents colors, materials, 
accessories, and designs that are different from dress worn every day”

53 DIANA e Djavan: Casamento Cigano. Direção: Luciana Sampaio. 2007, 26min, color. 
Disponível em http://www.etnodoc.org.br/index965d.html?option=com_content&view=
article&id=6%3Adiana-e-djavan&catid=6%3A ilmes-2007&Itemid=42. Acesso em: 14 de 
julho de 2015.



LEGENDA

01 - Blusa em tecido “cai-cai” 
com forro

02 - Laterais transparentes 
com detalhes em fi ta

03 - Mangas compridas em 
tecido transparente

04 - Sobresaia com painéis em 
tecido “cai-cai”

05 - Saia balão em tecido 
sintético forrada

06 - Fita com laço

07 - Zíper frontal

08 - Tecido transparente

[F2.48] 
Croqui do vestido da entrega

Fonte: do autor



LEGENDA

01 - Flor presa no cabelo

02 - Alças com detalhes em 
fi ta na lateral

03 - Mangas soltas em 
tecido brocado

[F2.49] 
Croqui do vestido do baile

Fonte: do autor

04 - Detalhe de 
amarração da fi ta

05 - Saia três-marias 
em tecido brocado

06 - Painel de 
renda na base da 

saia

07 - Acabamentos 
com renda ao fi nal de 

cada painél

08 - Manga com 
acabamento em renda e fi ta

09 - Blusa em tecido brocado



[F2.50] 
Croqui do vestido da cerimônia

Fonte: do autor

LEGENDA

01 - Detalhe em strass

02 - Manga em tecido rendado

03 - Manga com “boca de sino”

04 - Acabamento com renda

05 - Saia “princessa” em tecido 
branco 

06 - Corpete

07 - Detalhe da amarração em 
fi ta

08 - Top no 
mesmo 
tecido 
da saia

09 - Alça da 
manga com 
detalhe em fi ta

10 - Tiara
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detalhes prateados, também de alça, mas dessa vez com mangas soltas 

presas acima do cotovelo. Na ilmagem é possível identi icar o barulho 

produzido pelo movimento dos vestidos enquanto as mulheres dançam, 

muitas delas têm um lenço ornamentado com moedas amarrado na 

cintura. 

No segundo dia acontece o cortejo de carros, que percorre as ruas da 

cidade até chegar de volta ao acampamento, onde as famílias da noiva 

e do noivo seguem juntas para a cerimônia que será celebrada por um 

padre. Notamos que toda a família de Diana usa vestimentas brancas e o 

vestido da noiva não parece ser tipicamente Calon, é um vestido branco 

semelhante aos que vemos em casamentos não-ciganos. Como também 

nos con irmou Gilza: “Vestido de casamento é muito chique! [...] Ele é todo 

branco! Ele é quase igual [um vestido de noiva não-cigana]! Parece um 

vestido de casamento comum, usa grinalda, usa tudo!” (GILZA, 2015). 

Após a cerimônia a noiva troca novamente de vestido – desta vez para 

um outro vestido branco com detalhes amarelos e blusa em revirão – e 

acontece a entrega da noiva ao noivo, quando a comunidade delibera 

para saber se todos estão de acordo com o casamento. Florencia descreve 

esse momento como de grande tensão, quando as emoções estão a lor 

da pele “Uma performance agressiva, que dispõe os noivos literalmente 

no centro da drama social, tem como objetivo falar a todos sobre o que 

é ser um ‘bom Calon’” (FERRARI, 2010, p. 181). Após a entrega a festa 

continua e os noivos se recolhem para a lua de mel. 

Em seguida a noite de núpcias, a noiva deve apresentar a honra para os 

seus pais e sogros. Trata-se de um pano branco colocado na cama durante 

a noite de núpcias no intuito de provar a sua virgindade. 

Quanto aos vestuários utilizados no casamento con irmamos a 

exuberância na escolha dos vestidos e acessórios usados pelas Calins 
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e achamos curiosa a escolha de um vestido de aparência não-cigana 

para a cerimônia. A atmosfera de festa ica clara tanto na composição 

dos corpos quanto na decoração do acampamento e das barracas, com 

bandeirolas (daquelas tipicamente usadas em festas juninas) e franjas de 

tecidos brilhantes e coloridos. 

Os homens parecem manter a mesma indumentária daquela utilizada 

no dia a dia, dando preferência a peças nunca usadas ou novas. O 

noivo(Djavan), durante os dias de festa utilizou camisas sociais, preta 

no primeiro dia, branca no dia da cerimônia e uma calça também social 

preta. Ambas as peças claramente eram muito maiores do que o garoto. 

Não é uma aparência social masculina como estamos acostumados a ver, 

especialmente em contextos não-ciganos, de uma roupa sem amassados, 

precisamente ajustada ao corpo no tamanho das mangas e altura da 

bainha e com camisas abotoadas até o colarinho. 

Para Miranda, que pesquisa a produção de documentários 

cinematográ icos sobre ciganos, o ilme de Luciana Sampaio “designa 

cigano enquanto categoria genérica, entidade coletiva, abstrata e cheia 

de preconceitos. Esta abordagem reforça o estereótipo do cigano” (2011, 

p. 38). 

A autora critica a construção de uma história cigana feita a partir do olhar 

não-cigano. Diana e Djavan (2008) - assim como outros documentários 

analisados por ela – explora uma manifestações da cultura cigana, que 

faz parte do repertório popular da grande maioria das pessoas, no caso 

o casamento. Essa abordagem serviria “apenas para registrar o quanto 

os ciganos são diferentes de nós” reduzindo “toda a possibilidade de 

diversidade cultural das comunidades ciganas aos estereótipos mais 

conhecidos da etnia” (MIRANDA, 2011, p. 38-39). Para esta pesquisa o 

documentário de Luciana Sampaio foi importante na identi icação e 

registro das vestimentas.  
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O oposto dessa atmosfera festiva acontece durante o luto. A morte de um 

membro da comunidade desencadeia uma transformação nos modos de 

vestir, habitar e de se comportar de seus parentes mais próximos e até de 

conhecidos, a depender da in luência que a pessoa exercia. 

Em algumas pesquisas encontramos relatos de que após a morte, todos 

os pertences da pessoa são queimados e a família se mudaria daquele 

pouso e evitaria o local por algum tempo (FONSECA, 1996; SANTOS, 

2002 e FERRARI, 2010).

Quando um parente morre, se cuida logo de queimar 
suas roupas, objetos, cobertas, lonas de barraca. 

‘Toca fogo na barraca. Fica só a roupa do corpo dos 
parentes, e só, o resto nós toca fogo’ 

(FERRARI, 2010, p. 250)

A morte do irmão de Tata ocorreu em outro 
acampamento. Quando o velho Calon morreu, 

queimaram todas as suas coisas: cobertas, roupas, 
sapatos, lona da barraca. ‘Num dia enterraram, no dia 
seguinte se mudaram. ’ ‘Eles não icam mais no lugar 

que morreu’ (FERRARI, 2010, p. 256)

Dois fatores parecem ser relevantes para que atualmente esse hábitos 

não sejam tão frequentes: o primeiro é que a mudança para outro pouso 

pode ser di ícil, vai depender de negociações entre a família e conhecidos 

próximos; e o segundo é que  atualmente várias famílias ciganas têm 

acumulado um grande número de bens como eletrodomésticos e móveis, 

que não seriam queimados. Roupas, pertences próximos e fotogra ias 

ainda seriam destruídos54. 

54 Já em contextos Rom, Santa’ana (1983, p. 113) constata que o dinheiro e as 
fotogra ias seriam as únicas coisas preservadas após a morte.
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No período de luto, que pode durar até um ano55, evita-se vestir roupas 

novas, dando-se preferência para os vestidos mais velhos – com as cores 

mais gastas - e as roupas gadje que foram customizadas (FERRARI, 2010). 

“Assim, a morte de uma pessoa ‘empalidece’ a parentela mais próxima, 

e o contraste entre parentes e não parentes se explicita visualmente” 

(FERRARI, 2010, p. 248). Também não se deve participar ou promover 

festas, comer carne ou escutar músicas em alto volume. 

Em visita ao acampamento de Itaquaquecetuba (maio de 2015), uma das 

ciganas estava de luto pela morte de seu marido. As roupas eram simples 

(roupas de gadje) e Carmem ainda comentou, que devido ao luto ela 

também não estava pintando o cabelo e havia reduzido o tamanho de sua 

barraca, que agora abrigava apenas ela e o ilho adolescente. 

Nesses dois momentos a indumentária ajuda os indivíduos a assumirem 

o estado de espírito necessário, a alegria no casamento e a sobriedade 

no luto. Essa performance desempenhada pelos corpos, com o auxílio 

das roupas e adornos, pode determinar quão socialmente à vontade a 

pessoa vai estar na situação (CORDWELL e SCHWARZ, 1979, p. 18). O 

desacordo aos códigos pode ser mal interpretado por outros membros 

da comunidade. 

2.3_A não-superfi cialidade da superfície 

O zelo com a aparência surge como um traço característico da Calin, que 

não se deixa fotografar com “qualquer roupa”. Tanto Florencia Ferrari 

(2010) quanto Márcio Lima – autor da série fotográ ica “O Povo Cigano”- 

55 Segundo Florencia Ferrari (2010) o término do período de luto normalmente 
coincide com o natal (24 de dezembro) ou o São João (24 de junho), duas datas 
comemorativas importantes para os Calons.
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relatam o ritual de embelezamento necessário para se conseguir a foto 

de uma Calin, que deve tomar um banho, se maquiar e vestir um de 

seus melhores vestidos. A aparência é importante, em especial se for 

registrada em foto ou vídeo, as fotogra ias “não são pensadas como 

simples ‘representação’ de algo ‘real’. A imagem ela mesma tem uma 

dimensão ‘real’ não representacional” (FERRARI, 2010, p. 121). 

De modo geral, os Calon se negam a ser fotografados 
‘sujos’, pedem tempo para tomar banho e se arrumar, 

e então passam a insistir repetidamente para serem 
retratados, em especial com roupas de festa. As 

meninas assumem uma pose recorrente, seja em 
fotos individuais ou em duplas: abrem a saia com 

as duas mãos, deixam o cabelo longo deitado de 
um lado, inclinam levemente a cabeça e olham 
sorridentes para a câmera. Essa con iguraria a 

imagem típica de uma ‘ menina moça’, solteira. As 
mulheres casadas nunca deixam fotografar assim, e 

em geral adotam uma feição mais séria, sobretudo se 
não têm familiaridade com o fotógrafo 

(FERRARI, 2010, p. 120) 

O ritual descrito pela autora é semelhante aquele que as pessoas 

nascidas no século XIX tinham com a experiência de serem fotografados. 

Se pensarmos que há nem tanto tempo atrás as máquinas fotográ icas 

não eram acessíveis para a maioria das pessoas e que a fotogra ia era 

atividade, quase que, exclusiva dos fotógrafos pro issionais, podemos 

aceitar que ser fotografado tratava-se de uma ocasião que pedia as suas 

melhores roupas, uma boa postura e, muitas vezes, estava associado a 

um evento especial. 

Oliveira e Farias (2010) ao realizar uma análise no acervo de três 

gerações de fotógrafos percebem como as mudanças tecnológicas, 

nos equipamentos fotográ icos e na manipulação dos mesmos foi 



[F2.51-52] Calins baianas nas fotos com seus melhores trajes, 
fotografi as da série “O Povo Cigano”

Fonte:  Lima (2010)

[F2.53-54] Jovens Calins, que exibem orgulhosas as suas vestes

Fonte:  Ferrari (2010)
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acompanhada por uma mudança no comportamento das pessoas e 

de como estas se relacionavam com a fotogra ia. Durante o século XIX, 

tirar uma foto implicava quase que necessariamente na ida a um estúdio 

fotográ ico. Os fotógrafos eram poucos e os materiais utilizados além de 

inacessíveis eram pesados. Somado a isso estava o fato de que as fotos 

podiam demorar vários dias para icarem prontas, especialmente quando 

eram retocadas à mão. 

Com o tempo as câmeras foram icando mais leves, menores e mais 

acessíveis, com isso as pessoas passaram a se fotografar mutuamente, já 

não era mais imprescindível que um pro issional realizasse os registros. 

Ainda era necessário esperar a revelação do ilme para que os álbuns 

de fotos fossem montados, mas os autores já identi icam uma maior 

descontração nas poses, nos registros e nas roupas. No século XXI, com 

a fotogra ia digital a capacidade de reprodução é quase ilimitada e o 

objetivo não mais é que a foto seja revelada e faça parte da composição 

de um álbum - enquanto objeto ísico/material - mas que esteja postada 

nas redes sociais virtuais. Quanto mais fotos podemos registrar, maior 

será a casualidade dos objetos fotografados (OLIVEIRA; FARIAS, 2010).

No caso especí ico da etnogra ia de Florencia Ferrari (2010), parece 

que os ciganos em questão não possuíam familiaridade com os recursos 

fotográ icos – a autora relata ocasiões nas quais lhe pediram para 

registrar, com sua máquina fotográ ica, casamentos e outras festas. Essa 

falta de intimidade pode ser relevante no comportamento que os Calons 

estabelecem com a fotogra ia, é possível que com a disseminação cada 

vez maior de câmeras digitais e celulares a relação com a imagem irá se 

estabelecer através de novas dinâmicas. 

A autora considera que para os Calons a aparência não é algo super icial, 

a imagem representa uma realidade, “as aparências não enganam”. É 

claro que não basta apenas vestir-se como cigano, mas a indumentária 
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é essencial para ser reconhecido pelo grupo enquanto parte dele, 

ela representa a primeira forma de reconhecimento dos corpos, que 

podem ser percebidos a distância. Para os ciganos seguir coletivamente 

uma tendência é algo importante, assim como a performance que 

se estabelece através dela e com ela. Além das vestes Ferrari (2010) 

identi ica os dentes de ouro e as tatuagens como marcas características 

do corpo Calon. 

Dentes incisivos centrais e laterais, caninos e 
pré-molares, superiores e inferiores cobertos 

de ouro fazem do sorriso dourado um traço 
diacrítico dos ciganos brasileiros [...] Os Calon usam 

abundantemente tatuagens em várias partes do 
corpo. Uma das tatuagens características desses 

Calon é um ponto tatuado no rosto, normalmente na 
bochecha. Os Calon costumam ter essa marca desde 
a infância, traço que os diferencia dos ciganos Rom 

(FERRARI, 2010, p. 149).

As marcas além de funcionarem como mecanismos de diferenciação 

entre ciganos e não-ciganos, também diferenciam os próprios ciganos. 

Como no caso da tatuagem de um ponto na bochecha, característica 

das mulheres Calon. Ferrari (2010) também identi ica nas tatuagens 

de muitas Calins os nomes de seus maridos e ilhos, acompanhados 

por desenhos de lores, beija- lores e borboletas. Cordwell e Schwarz 

(1979) concordam que a consonância dos adornos corporais reforça a 

consciência coletiva e ajuda a manter as pessoas de um grupo unidas. 

Daniel Miller faz observações semelhantes a respeito dos habitantes da 

ilha de Trinidad. O autor relata que durante o seu trabalho em ocupações 

improvisadas – que não possuíam sequer água encanada ou eletricidade 

– as mulheres chegavam a possuir de 6 a 20 pares de sapatos, e que a 

organização de des iles de moda, envolvendo toda a comunidade, era uma 
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atividade comum. Os trinitários, para Miller, acreditam que “a verdade 

reside na super ície, onde as outras pessoas podem vê-la facilmente e 

atestá-la, ao passo que a mentira deve situar-se nos recessos dentro 

de nós” (2013, p. 31). É uma concepção semelhante a dos Calons, mas 

diferente do pensamento ocidental que desvaloriza e subjuga a super ície 

em detrimento do que seria a essência - já discutimos como super icial 

acabou tendo conotações negativas, de algo que seria indesejado. 

Em sua fala no curso “Ciganos: Espaço, Educação e Cultura”56 a 

pesquisadora Maria de Lourdes Pereira Fonseca expôs sobre uma atitude 

cigana de “reservar o seu melhor para a própria comunidade”, no sentido 

de não demonstrar suas melhores qualidades, habilidades e atributos aos 

não ciganos. Essa teoria estaria de acordo com a prática das mulheres 

Calins de utilizarem as suas melhores roupas nas ocasiões e celebrações 

que acontecem dentro dos acampamentos, mas nas ruas – quando saem 

para a leitura de mão, por exemplo – utilizarem vestes mais desgastadas 

que, no entanto, ainda possibilitem o seu reconhecimento enquanto 

ciganas. Poderia haver alguma relação com o que Ferrari (2010) descreve 

como lógica do “engano”, no sentido de que um cigano só mostrará toda 

a sua exuberância e capacidade para aqueles que fazem parte da sua 

quarta pele, sendo motivo de honra “enganar” ou “ludibriar” um gadje. 

Golfarb comprova que está presente no imaginário gadje essa ideia de 

que os ciganos são “indivíduos que enganam os outros” (2008, p. 78), 

possivelmente são concepções construídas em cima dos preconceitos e 

que reforçam sentimentos de aversão e medo. 

Identi icamos no zelo e no cuidado com a aparência um prazer estético 

– comentado por Cordwell e Schwarz (1979) – que um indivíduo 

pode desfrutar através da criação e composição da sua imagem e pela 

56 Curso realizado entre os dias 19 e 23 de maio de 2015 no Centro de Formação do 
SESC São Paulo, com carga horária de 13h. 
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contemplação dela pelos outros. Quem também escreve sobre os prazeres 

da indumentária é Bernard Rudofsky: 

Os trajes e o vestuário nunca falham em lançar um 
feitiço sobre as pessoas imaginativas. Para alguns, 

o toque de vestes exóticas é tão intoxicante quanto 
drogas; para outros roupas fora do padrão fornecem 

um meio para escapar de si mesmo, essa prisão 
quase à prova de fuga. A outros, ainda, elas ajudam 

a encontrar-se. Para recuperar sua autoestima 
perdida, uma mulher pode comprar um chapéu 

novo. Uma joia pode trazer felicidade. Mas o prazer 
supremo proporcionado pelo vestuário é o que 

eu chamo sartoriasis, o gozo pelo desconforto. O 
kimono preenche essa necessidade com perfeição57 

(RUDOFSKY, 1965, p. 42)

O autor acrescenta, além da dimensão visual, uma esfera tátil no prazer 

proporcionado pelos trajes. Esse prazer, no entanto, estaria ligado à 

sensação de desconforto ocasionado pelo contato das roupas com o 

corpo, como no exemplo do kimono (veste tradicional japonesa que 

amarra o usuário, altera a sua postura e limita os seus movimentos). Ele 

também fala das roupas sociais masculinas com o colarinho e a gravata 

que apertam o pescoço; a camisa, o colete e o paletó que di icultam 

os movimentos dos braços – até mesmo a calça social é considerada 

desconfortável se pensarmos que é uma peça executada para um corpo 

que permanece de pé e não se senta, sua aparência só é apreciada quando 

está esticada e não amarrotada. Para o autor, usar uma calça é tentar 

impor uma forma geométrica, de um cilindro, a uma forma orgânica que 

57 “Costumes and costuming never fail to cast a spell upon imaginative people. To some, 
the touch of exotic robes is as intoxicating as drugs; to others, strange clothes provide a 
means of escape from that nearly escape-proof prison, one’s self. Still others they help to 
ind themselves. To recapture her lost self-esteem, a woman has been known to buy a new 

hat. A jewel may bring her blissfulness. But the supreme pleasure afforded by apparel 
is what I call sartoriasis, the enjoyment of discomfort. The kimono ills that need to 
perfection”
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é a perna.  “Na mente do alfaiate um perfeito cavalheiro é um homem 

com as pernas rígidas”58 ou in lexíveis (RUDOFSKY, 1974).

O desconforto que sentimos ao vestir uma peça está relacionado a 

modelagem da mesma. As roupas orientais – que chamamos de sem-

forma – são montadas através de formas geométricas, que pouco fazem 

referência aos contornos anatômicos. Já o vestuário ocidental, com seus 

inúmeros moldes, aprisionaria o usuário num negativo do seu corpo 

(RUDOFSKY, 1965, p. 53). 

58 “to the tailor’s mind the perfect gentleman is a stiff-legged man”.

[F2.55-56] Desenho de como deve ser a calça ideal e 
anúncio de um “esticador de calças”

Fonte: Rudofsky (1974) 
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[F2.57-58] Comparação entre o modo oriental (à 
esquerda) e ocidental (à direita) de corte do tecido. 
O primeiro seria muito mais racional e resultaria em 

menos sobras do que o segundo

Fonte: Rudofsky (1974)
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Não podemos nos esquecer das roupas utilizadas pelas mulheres que 

provavelmente estariam muito mais relacionadas ao que o autor chama 

de “sartoriasis”: os saltos altos, os espartilhos, gargantilhas e pulseiras, 

sutiãs com aros de metal, calças muito apertadas entre outras peças. 

De fato, recorrendo à história da indumentária achamos uma in inidade 

de exemplos de como não só através das vestes, mas também de 

modi icações corporais, nós nos submetemos à dor na busca desse 

prazer, ocasionado pela construção e admiração da nossa imagem. 

Tatuagens, escarni icações, piercings, head shapping, depilações são 

alguns exemplos das operações que realizamos diretamente em nosso 

corpo. No universo da indumentária além do kimono e os pés de lótus no 

oriente, podemos lembrar dos vestidos femininos que pesavam muitos 

quilos e possuíam armações de ferro, as perucas, os sapatos e assim por 

diante.

Não podemos determinar um declínio ou uma evolução da preocupação 

de questões relacionadas ao conforto do usuário na moda, para Natalia 

Epaminondas “tratam-se de movimentos-chave que estão ligados a 

uma rede de acontecimentos socioculturais e desejos subjetivos e/

ou coletivos” (2011, p. 3). Ora iremos favorecer o uso de peças, de fato, 

confortáveis59 e ora iremos ceder ao desconforto em busca dos prazeres 

da moda.  

[...] nem sempre o vestuário está em sintonia 
com o conforto. Muitas vezes, estar na moda 

corresponde à não funcionalidade da roupa, seja 
pelos padrões estéticos em vigor, seja pela excessiva 

59 Numa tentativa de de inir o que seria uma peça de roupa confortável devemos 
levar em consideração: a facilidade no vestir e desvestir – de modo que o usuário não 
precise da ajuda de outra pessoa - a facilidade de manutenção, princípios higiênicos e 
de saúde – se ela permite que a pele transpire e que após a transpiração que o tecido 
seque com facilidade, por exemplo – princípios motores – a roupa deve permitir a livre 
movimentação do corpo – qualidades sensoriais de toque, ergonômicas e psico-estéticas.



[F2.59-64] Série 
fotográfi ca 
“Impressions” 
de Justin Bartel. 
Mostra as marcas 
deixadas nos corpos 
das mulheres pelas 
roupas, questionando 
o conforto na moda 
feminina. 

Fonte:  Disponível 
em <http://www.
huffi  ngtonpost.
co.uk/2015/08/06/justin-
bartels-impressions-
uncomfortable-
fashion_n_7947598.
html> acesso em 23 de 
janeiro de 2017
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magreza, seja pela tentativa de minimizar formas 
pronunciadas do corpo em busca de elegância, 

diferentemente de outras culturas em outros tempos                    
(MARTINS, 2009, p. 84) 

Na indumentária Calon o prazer visual parece ser mais importante que o 

tátil/sensorial. Quanto às questões motoras, os vestidos e conjuntos não 

parecem di icultar os movimentos; a saia com grande circunferência é 

ótima para deixar os membros inferiores livres, a blusa, mesmo aquelas 

que seguem a modelagem de um espartilho, não possuem armações 

de estruturas rígidas (como metais), não são executadas tendo como 

intenção a modi icação das formas do corpo (a modelagem da blusa é 

capaz de marcar e acentuar a região da cintura, porém não chega de fato 

a reduzir o tamanho da mesma como no caso dos espartilhos) e também 

parecem deixar o corpo livre. O desconforto aparece, porém, na escolha 

dos materiais utilizados, Jadi – acostumada a vestir tanto conjuntos 

Calon quanto roupas “brasileiras” – comenta a sensação ocasionada pelo 

contato da pele com os tecidos escolhidos60: “o bicho coça pra caramba, 

pensa num paninho que machuca o ser humano, corta! Esses paetê.” 

(GILZA, 2015). 

Para Cordwell e Schwarz o prazer em vestir uma peça pode ser ainda 

maior quando esta é nova ou pouco usada, e “as qualidades da cor e do 

design não foram alteradas pelo desgaste”61 (1979, p. 8). Não só a roupa 

em suas qualidades ísicas, mas também o ritual que envolve a compra 

de uma nova peça é conhecido por proporcionar uma sensação de prazer, 

comum inclusive na tentativa de melhorar a autoestima, como também 

foi mencionado por Rudofsky (1965). Roupas novas teriam o poder de 

60 Para melhorar a sensação de conforto no contato com os tecidos talvez fosse 
necessária a aplicação de um forro num tecido de toque mais agradável.

61 “unblemished quality of the color and design that has not been altered by wear”
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melhorar o humor, uma excitação pela descoberta da metamorfose do 

seu corpo através de outras cores e formas. 

Existem peças, no entanto, que podem se tornar cada vez mais 

confortáveis (ergonomicamente falando) na medida em que são usadas 

e vão se ajustando às formas do corpo do usuário, como um sapato 

de couro que laceia com o tempo, icando mais maleável e tornando a 

experiência de uso mais agradável. Podemos nos questionar também 

se roupas de segunda mão como as compradas num brechó teriam essa 

capacidade de melhorar o humor, mesmo já tendo sido “gastas pelo 

uso” e com suas cores já desbotadas. Essas peças podem trazer aos seus 

usuários um prazer “sustentável”, relacionado a ideia de um consumo 

“politicamente correto” – dados do Sebrae mostram que de 2009 a 2014 

o número de lojas especializadas na venda de artigos usados cresceu 

210% (RODRIGUES, 2014) – agregado ao prazer imagético, em especial 

no caso daqueles que buscam criar uma aparência – vintage – que dialoga 

com estéticas passadas. 

No caso especí ico dos Calons evita-se o uso de peças cuja procedência 

é desconhecida, pois elas podem ter pertencido a alguém que já 

morreu (FERRARI, 2010). É possível que se empreste roupas dentro 

de uma turma (como visto no exemplo de Maria, que pegou vestidos 

emprestados até que os seus icassem prontos), mas a apreciação das 

peças novas é marcante principalmente em ocasiões especiais, quando 

essas são exibidas. 

Gilza comenta da importância de que as roupas de uma Calin sejam 

diferentes das roupas de outra, segundo ela seria um problema grave 

caso duas mulheres aparecessem no acampamento com o mesmo 
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vestido, “um caso até de brigas”. “Então se você não quer a roupa, você 

não quer fazer por que todo mundo tem igual, você guarda o tecido e 

depois em outra ocasião você faz” (GILZA, 2015). As peças podem seguir 

a mesma modelagem, mas as diferenças entre os materiais utilizados e os 

acabamentos é que as tornam singulares e de inem quando e onde elas 

serão usadas. Essa diferenciação também aparece nos preços das peças 

que Gilza chama de vestidos simples - aqueles utilizados para o dia a dia 

e para ir “pra rua” - e vestidos de luxo, utilizados em festas62. Na pesquisa 

de Ferrari (2010) o termo “roupa simples” aparece para descrever as 

roupas dos não-ciganos. “As Calins de Itapecerica e suas parentes de 

Jaboticabal usam o termo ‘roupa simples’ para descrever as roupas de 

gadje. ‘Não é colorida’, não é enfeitada, que nem a nossa’” (FERRARI, 

2010, p. 155).  

Esperamos ter deixado perceptível que a super ície do corpo nômade, 

seja ela representada por sua epiderme ou por sua indumentária não 

é super icial no sentido de frívola, fútil e vã. Com os primeiros nômade 

vimos como o homem poderia se conectar com os deuses e os espíritos 

dos animais através das tatuagens e vestes, o xamã é a exaltação máxima 

desse empoderamento. Na indumentária Calon percebemos como as 

vestes masculinas possibilitam o processo de difusão/mimetismo dos 

corpos na sociedade gadje, enquanto que para as mulheres acontece o 

oposto, num mecanismo de diferenciação e de resistência. 

Assim como veremos a diante quando tratarmos da terceira pele, o 

vestuário nômade é versátil e tem alta capacidade de adaptação. As 

roupas dos Inuit, por exemplo, são congeladas e utilizadas como esquis, 

ou são reutilizadas na cobertura das habitações. 

62 Ao realizar essa diferenciação entre os modelos – simples e luxo – Gilza se aproxima 
dos mecanismos próprios das coleções de moda, que separam as peças em categorias de: 
básico, fashion e vanguarda.
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A sustentabilidade aparece no número de peças, que é limitado – 

devido principalmente a preocupação com o transporte dos bens – no 

uso dos materiais naturais e disponíveis no meio e no não desperdício 

de recursos, lembrando que para Rudofsky (1974) é com os primeiros 

nômades que surge a modelagem. 



ARQUITETURA
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3_ARQUITETURA NÔMADE: A PRESERVAÇÃO DO IMATERIAL

Vitrúvio – autor de “De Architectura” –  escreveu no século I a.C. que a 

boa arquitetura deveria possuir três qualidades principais: irmitas 

(estabilidade), utilitas (utilidade) e venustas (beleza). Esses princípios 

continuam a in luenciar, secretamente ou não, a teoria e a prática 

da arquitetura contemporânea (PRUSSIN, 1995). Como seria se os 

levássemos em consideração ao analisarmos as casas e construções das 

sociedades com comportamento nômade? 

No trabalho em questão optamos por não tratar da utilidade e beleza 

destas arquiteturas, por acreditamos a princípio que elas atendem 

às necessidades ísicas e estéticas de seus moradores. São habitações 

funcionais e belas aos olhos daqueles que as habitam. Mas provavelmente, 

não seriam consideradas pelo arquiteto romano como “estáveis” nos 

parâmetros da arquitetura clássica. Parece que a principal questão 

quando tratamos de arquiteturas nômades (móveis, efêmeras ou não 

convencionais) seja o que o arquiteto nomeia de irmitas, cuja tradução 

do latim para o português signi ica “estabilidade”.

es.ta.bi.li.da.de s.f. 1. Qualidade de estável; irmeza; 
consolidação. 2. Condição de permanência no 

emprego (LUFT, 2000, p. 300) 

A interpretação de irmitas na arquitetura designa uma construção irme, 

sólida e durável, qualidades que podem ser associadas a uma ideia de 

permanência. É possível que a partir daí tenhamos desenvolvido algumas 

associações equivocadas, vamos então explorar esses conceitos e seus 

rebatimentos na arquitetura. 
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3.1_Permanecer no tempo e no espaço

A capacidade de permanecer no e resistir ao tempo pode determinar 

se uma arquitetura é durável e resistente ou efêmera e temporária63. 

Na prática arquitetônica ocidental quanto mais duradoura for uma 

construção, melhor. A arquitetura assume um compromisso com a 

materialidade perene, que desa ia o tempo. Claro que cabe questionar 

esse paradigma e discutir por quanto tempo se espera que uma 

arquitetura perdure.

Quando solicitados a imaginar arquiteturas que traduzam essa ideia 

de longevidade, é provável que pensemos em construções robustas e 

monolíticas como as pirâmides do Egito, os templos gregos ou grandes 

catedrais64. Porém o fato de uma arquitetura ser leve e fugaz não é causa 

para que a mesma seja não-durável. 

Uma tenda coberta com lona, couro ou esteiras, com 
a devida manutenção e reparo, e perpetuada por um 

contínuo processo de renovação através do tempo, 
é muitas vezes mais durável e permanente do que 
uma estrutura de madeira ou de barro [...] O que é 

aparentemente transitório e efêmero é muitas vezes 
mais durável do que os nossos monumentos de 

pedra65 (PRUSSIN, 1995, p. xvi)

63 Reconhecemos que arquiteturas e espaços também podem perdurar no tempo de 
forma subjetiva, como quando permanecem na memória de um indivíduo ou de um 
coletivo.

64 Essas foram algumas das respostas dadas pelos alunos da disciplina “Design para 
a Sustentabilidade”, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo, ao serem solicitados a imaginar tais arquiteturas, durante a apresentação da 
pesquisa em questão, feita pelo autor em 17 de outubro de 2016.

65 “A canvas, leather, or mat-covered tent, repaired, maintained, and perpetuated by 
repetitive renewal process over time, is often more durable and permanent than a wood 
frame or an earthen structure […] What is seemingly transitory and ephemeral, processual 
and only body of images, is often, by its illusion of stability, more durable than our eroding 
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É como se as matérias-primas fossem capazes de transmitir às 

construções a qualidade de “ irmitas”66. Numa ponta do espectro temos 

pedra, concreto e tijolo em obras consideradas duráveis, estáveis, 

irmes e sólidas; enquanto no extremo oposto lona, couro e esteira67 se 

traduzem em efemeridade e impermanência, características comumente 

associadas às arquiteturas temporárias (KRONENBURG, 2002), como as 

tendas. A possível incapacidade desses materiais de legar à arquitetura 

uma esperada solidez pode estar associada ao caráter intermediário dos 

mesmos. Segundo Michel Serres (1994), os tecidos representam uma 

matéria que está entre a solidez das pedras e a luidez escorregadia dos 

líquidos, sendo ao mesmo tempo dura e mole, resistente e branda, sólida 

e luida. 

[...] um material intermediário [...] que era [...] 
pouco estimado pelos ilósofos, com a provável 
exceção de Lucrécio: véu, pano, tecido, chiff on, 

[...], o chamado velino, papel lexível e frágil, lãs 
ou sedas, todas variedades planas ou oblíquas no 

espaço, invólucros do corpo ou suportes da escrita, 
podendo lutuar como uma cortina, nem líquido 

nem sólido, na verdade, mas participando dos dois 
estados. Dobrável, passível de se rasgar, extensível... 

topológico   (SERRES, 1994, p. 43)

Para que os materiais têxteis sejam tão ou mais duráveis do que as 

matérias-primas consagradas pela arquitetura, o reparo e a renovação 

são essenciais (PRUSSIN, 1995). Torvald Faegre (1979) dá o exemplo da 

stone monuments”

66 A relação dos materiais com a resistência das habitações pode ser encontrada na 
história popular dos três porquinhos, na qual a casa de pedra ou tijolos é mais resistente 
do que as de madeira e palha.

67 A esteira pode não ser considerada um tecido, mas ainda assim apresenta 
características que a aproximam de tais materiais, sendo lamelar, elástica, dobrável e 
lexível.
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tenda negra marroquina cuja cobertura dura em torno de cinco anos até 

que começa a apresentar vazamentos, a partir de então a cada outubro 

ela é dividida ao meio e novas partes são acrescentadas. A tenda e a vida 

se expandem através dessa renovação.  

Para compreender como essas construções são duráveis precisamos nos 

desvincular das questões materiais e pensar na preservação daquilo que é 

imaterial. Os nômades possuem técnicas construtivas mais “tradicionais” 

do que as nossas e, no entanto, as suas construções são tratadas como 

não-permanentes e instáveis (FAEGRE, 1979). 

O que acontece com Santuário Xintoísta de Ise, no Japão, explicita o que 

chamamos de preservação da imaterialidade. O templo, dedicado à deusa 

do sol, é desconstruído e reconstruído a cada vinte anos. Ao seu lado 

está uma loresta que é cortada, utilizada na reconstrução e replantada. 

A materialidade do edi ício é constantemente substituída e ainda assim 

trata-se do mesmo templo. O que ocorre é que não se preserva a matéria 

original, mas está se preservando o conhecimento e a técnica. Não que 

a matéria não importe, ela tanto importa que existe o cuidado para que 

seja constantemente renovada.

Estabilidade e, principalmente, permanência em arquitetura também 

podem signi icar que se trata de uma construção estacionária em 

detrimento do que poderia ser móvel. Mas nesse caso os materiais 

também são importantes na classi icação ou importam mais a intenção 

projetual e as técnicas construtivas empregadas? Lembremos que uma 

arquitetura dita móvel, construída com o intuito de ser desmontada e 

reconstruída em outro local pode permanecer ixa; e que construções 

aparentemente ixas podem ser transportadas68. “[...] permanência não é 

68 Construções como a Torre Eiff el de 1889 e o Atomium de 1958 executadas para as 
exposições universais, foram projetadas como temporárias e deveriam ser desmontadas 
ao inal do evento, no entanto permaneceram no mesmo local. Os templos de Abul-
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necessariamente sinônimo de sedentarismo”69 (PRUSSIN, 1995, p. xvi).

Robert Kronenburg (2002) que se dedicou ao estudo das arquiteturas 

móveis, as divide em três tipos: portáteis, que podem ser transportadas 

por inteiras e intactas; relocáveis, que são transportadas em partes 

e montadas no local quase que instantaneamente e desmontáveis, 

quando são transportadas num número maior de peças, que ocupam 

um espaço bem reduzido, e são montadas no local. Essa classi icação 

leva em consideração o sistema construtivo e a forma de transporte das 

construções, segundo o autor ela pode ser aplicada a todos as construções 

móveis, inclusive os primeiros abrigos pré-históricos, o que nos leva a 

considerar que poderíamos aplica-la também no caso das arquiteturas 

nômades.

Podemos ainda nos perguntar o que é necessário para que uma 

arquitetura seja compreendida como móvel. Já comentamos que 

movimento está associado a diferença de localização de um objeto em 

relação a um ponto referencial ou fundo, levando isso em consideração 

Caio Vassão formula a hipótese de que todas as arquiteturas são móveis, 

basta “[...] aceitarmos que a mobilidade é inerente ao espaço construído 

(em velocidades especí icas)” (VASSÃO, 2002, p. 7). Para o autor existem 

arquiteturas móveis de fundo estático, denominadas por ele como 

arquiteturas móveis sedentárias e arquiteturas móveis sem relações ixas 

com a paisagem, as arquiteturas móveis nômades70. 

Simbel no Egito, foram relocados na década de 1960 devido a construção de uma 
barragem e graças a ajuda da Espanha nessa operação um outro templo egípcio também 
foi relocado. Como forma de agradecimento o Templo de Debod hoje está situado em 
Madrid.

69 “permanence is not necessarily synonymous with sedentarism”

70 Mais uma vez os conceitos de “nômade” e “nomadismo” são resigni icados para 
designar um estado de espírito dissociado da associação aos nômades tradicionais ou 
genuínos.
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[F3.1-2] Á esquerda: Torre Eiff el, Paris, construída para a Exposição Universal de 
1889. À direita: Atomiun, construído Feira Mundial de Bruxelas de 1958

Fontes: Disponíveis em <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/
Tour_Eiff el_Wikimedia_Commons.jpg>  e <http://veryhungryexplorer.com/wp-

content/uploads/2013/08/Atomium-1.jpg> acessos em 31 de janeiro de 2017

[F3.3] Templo de Debod, construído no século IV a.C. no Egito, hoje encontra-se 
em Madrid na Espanha

Fonte: Disponível em <http://travelreportmx.com/wp-content/uploads/2013/10/
Debod.jpg> acesso em 31 de janeiro de 2017
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[F3.5] Edifício histórico sendo transportado em Wuhan, 
na província de  Hubei, China, 2016

Fonte: Disponível em <http://blogs.ft.com/photo-diary/2016/03/414966/> acesso 
em 18 de fevereiro de 2017

[F3.4] Transporte de uma igreja em Calgary no Canadá, 1926

Fonte: Disponível em <https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--
ZYea7ca8--/c_scale,fl _progressive,q_80,w_800/197ray7hehmy8jpg.jpg> acesso 

em 31 de janeiro de 2017



[F3.6-13] Acima e na página ao lado: transporte do 
complexo arqueológico Abul-Simbel na década de 1960

Fonte: Disponíveis em <http://mashable.com/2015/05/26/
abu-simbel-relocation/> acesso em 31 de janeiro de 2017
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É preciso ter atenção para não acreditarmos que temporário é 

sinônimo de transitório, a não permanência no espaço não implica não 

permanência no tempo e vice e versa. Mobilidade e efemeridade são 

algumas das qualidades encontradas nas arquiteturas estudadas neste 

capítulo, e são características capazes de “desestabilizar” uma construção, 

distanciando-a do cânone de “ irmitas” da arquitetura clássica. 

Para estudarmos as construções nômades e entendermos melhor como 

efemeridade e mobilidade se manifestam, analisamos três dissonâncias 

encontrados entre o pensamento nômade e o ocidental (sedentário) com 

relação à arquitetura: a longevidade das construções, a manifestação da 

criatividade e o valor atribuído às obras. Essa abordagem foi possível 

graças ao estudo das arquiteturas nômades africanas realizado por 

Labelle Prussin (1995)71. 

3.1.1_Arquitetura feita para acabar

No pensamento ocidental a existência de um edi ício parece estar 

associada à sua materialidade, por isso pode ser estranho considerar que 

uma habitação nômade, como uma tenda, que é montada em diferentes 

lugares e cujos materiais podem ser completamente substituídos ao 

longo dos anos, permanece a mesma habitação. 

Tomemos os edi ícios tombados como exemplos da importância da 

matéria para a arquitetura ocidental. A maior e talvez mais importante 

tarefa nesses casos é a preservação da materialidade primeira e original 

71 As publicações de Torvald Faegre (1979) e Labelle Prussin (1995) são pedras 
fundamentais deste trabalho. Ambos percursores no estudo da habitação nômade sob 
a ótica da arquitetura. Enquanto o primeiro realiza uma abordagem mais descritiva das 
tendas e técnicas, a segunda se dedica a uma abordagem relacional, explorando como as 
habitações e os artefatos nômades afetam as relações de sociabilidade. 
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dessas construções, para isso estamos dispostos a trabalhos e esforços 

hercúleos. Para o nômade, não é a materialidade original que faz da 

construção a sua casa, desta forma para que uma arquitetura nômade 

seja preservada ao longo do tempo não é crucial que a sua matéria 

original seja mantida.

Ao contrário do senso comum, a casa do nômade 
não é temporária. O espaço que ela contém é 

permanente, embora, como um volume móvel, ela 
não está permanentemente ixa no espaço. A sua 

‘permanência’ está na mente e no comportamento 
daqueles que a construíram, a partir da remontagem 

e reconstrução dos elementos arquitetônicos em 
um conjunto quase idêntico a cada novo ponto no 

espaço. A continuidade neste processo estende-se do 
mobiliário as relações imediatas entre si e ambiente 

ísico ao redor72 (PRUSSIN, 1995, p. 42)

Arquiteturas nômades estão suscetíveis a constantes reparos ou, até 

mesmo, a substituição de materiais, mas o mais importante é que ainda 

assim ela não deixa de ser a mesma habitação, na concepção de seus 

usuários. Ela se preserva no tempo, mas não necessariamente com a 

mesma matéria, sendo consciente da efemeridade das formas dos seus 

materiais73. O tempo de vida de cada habitação é o mesmo do núcleo 

72 “Contrary to general thinking, the nomad’s home is not temporary. The space it 
contains is permanent, even though, as a moving volume, it is not ixed permanently 
in space. Its ‘permanence’ is in the minds and behavior of those who build it, from the 
repetitive reassemblage and reconstruction of the architectural elements into an almost 
identical assemblage at each new point in space. The contInuity in this process extends 
from one’s hand to the furnishings or immediate relationships between oneself and one’s 
physical environment”

73 Consciência da efemeridade das formas de seus materiais é uma associação feita a 
partir dos textos de Flusser (2007) e Jacques (2003). Vilém Flusser fala que todos os 
objetos tendem a perder a forma neles projetada, a se deformarem, e que faz parte de 
uma atitude responsável tomar consciência da efemeridade das formas. Paola Berenstein 
Jacques em “Estética da Ginga”, ao estudar as habitações das favelas cariocas, propõe 
que essas habitações sejam construídas num processo de bricolagem, de modo que o 
bricoleur/arquiteto e usuário dessas construções é consciente da efemeridade de suas 
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familiar que a habita.

Acontece da mesma maneira no caso dos ciganos Calon, em que uma 

nova barraca é montada com a formação de um novo núcleo familiar 

estabelecido pelo casamento. Essa nova habitação existe para e com a 

sua família, permanecendo a “mesma barraca” ainda que em diferentes 

locais e tendo a sua estrutura substituída. Ela se transforma - através 

de processos de expansão e retração - na medida em que o núcleo 

familiar aumenta ou diminui. A desintegração da barraca é anunciada 

com a morte de seus ocupantes originais, quando ambos, moradores e 

habitação, deixam de existir juntos. 

Seguindo o exemplo dos Calons, as relações entre habitação e casamento 

no universo nômade são inúmeras. No contexto dos nômades tibetanos 

acontece da mesma forma, uma nova tenda é feita a cada nova família 

e enquanto a família sobreviver a tenda será renovada (FAEGRE, 1979). 

Para os Tuaregues, a palavra tenda é sinônimo de casamento, perguntar 

se uma mulher é casada é o mesmo que perguntar se ela tem uma tenda, 

casar para um homem Tuaregue signi ica entrar na tenda de uma mulher, 

cujo dote incluí além da tenda, a cama e todos os móveis, pertences que 

ela retém no divórcio74 (FAEGRE, 1979 e PRUSSIN, 1995). Mesmo no caso 

dos Beduínos em que a tenda negra pertence ao marido, ela está sempre 

sob o controle da sua esposa. 

O tempo de vida dos materiais de cobertura é 
geralmente curto – cinco a dez anos – de modo que 
estes têm de ser substituídos periodicamente, mas 

quando a família da tenda morre sua casa morre com 
eles. Compare isso com nossos próprios edi ícios. 

Tradicionalmente projetados para durar por 

formas.

74 As mulheres Tuaregues podem se divorciar de seus maridos à vontade.
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gerações, eles são muitas vezes demolidos antes de 
terem o seu potencial esgotado ou são abandonados 

por negligência. Talvez devêssemos construir 
edi ícios menos duráveis. Frei Otto citou o caráter 

temporário de suas estruturas como uma vantagem 
porque, em suas palavras, ‘elas não vão obstruir a 

paisagem das gerações futuras’75 
(FAEGRE, 1979, p. 3)

Para arquitetos (não-nômades) é pouco usual projetar edi ícios que 

tenham um tempo de vida pré-determinado ou para os quais sejam 

previstas constantes renovações. De alguma forma esperamos que as 

nossas construções durem “para sempre”. Toyo Ito (2005), em sintonia 

com o pensamento de Frei Otto, comenta que essa ideia de projetar 

edi ícios “feitos para durar” torna as pessoas prisioneiras dessas 

construções, obrigando inúmeras gerações futuras a viver e lidar com 

esses edi ícios. Ito advoga por uma mudança de paradigma na arquitetura, 

para que passemos a projetar edi ícios de espírito temporário, uma 

arquitetura que permita a troca de programas e que dure apenas o tempo 

necessário, que seja “feita para acabar”. Segundo ele isso seria deveras 

libertador. 

Apesar de não tocar diretamente no tema, os dois arquitetos quando 

demonstram uma certa preocupação com as gerações futuras, tangenciam 

um dos pontos essenciais da de inição do que seria sustentabilidade:

Sustentabilidade é uma característica ou condição 
de um processo ou de um sistema que permite 

75 “The life of the cover materials is usually short – ive to ten years – so that these have to 
be periodically replaced, but when the tent family dies their home dies with them. Contrast 
this with our own buildings. Traditionally design to last for generations, they are often 
turn down before they are worn out or left to fall down through neglect. Perhaps we should 
build less durable buildings. Frei Otto has cited the temporary nature of his structures 
as an advantage because, in his words, ‘they will not clutter up the landscape for future 
generations’”
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a sua permanência, em certo nível, por um 
determinado prazo. Ultimamente, este conceito 

tornou-se um princípio segundo o qual o uso dos 
recursos naturais para a satisfação de necessidades 

presentes não pode comprometer a satisfação das 
necessidades das gerações futuras [negrito nosso] 

(SUSTENTABILIDADE, 2016)

De certa forma Toyo Ito (2005) estaria emitindo um alerta para uma 

criação mais sustentável, através da preocupação que o arquiteto 

deve ter com o seu legado construído. Entendemos que Vilém Flusser 

(2007) – ainda que, assim como Ito, não trate do tema de forma direta – 

também se posicione no mesmo sentido quando enuncia que a tomada 

de consciência da efemeridade das formas dos objetos é essencial para 

uma criação mais responsável. Segundo ele todos os objetos (tanto os 

materiais quanto os imateriais) perdem a forma sobre eles projetada, 

são deformados e descartados, a diferença estaria em aceitar ou não a 

sua condição efêmera. 

Se expandirmos o que foi proposto por Flusser (2007), dos objetos às 

construções, poderíamos aceitar que toda arquitetura é efêmera, algumas 

irão durar mais do que outras, mas todas tendem a ser “deformadas”. A 

grande questão é que algumas são mais conscientes da sua efemeridade 

do que outras. 

Arquiteturas nômades podem ser um exemplo de construções com 

“espíritos temporários” que possuem consciência da sua efemeridade 

e que transmitem liberdade para seus usuários. Elas são construídas 

de acordo com a necessidade de abrigo das novas famílias, duram 

apenas o tempo que são necessárias e não se tornam obstáculos para 

as futuras gerações. Para Labelle Prussin (1995) implícita na trajetória 

arquitetônica nômade está a estruturação de uma cultura ecológica, o 

ambiente deve fornecer os materiais e as características formais para 
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uma arquitetura capaz de acomodar tanto o estilo de vida em curso 

quanto às tradições que as pessoas se esforçam para levar ao futuro, para 

as próximas gerações. 

3.1.2_As primeiras arquitetas

O segundo contraponto trata da criação e da construção da arquitetura 

em contextos nômades e não-nômades, com a intenção de mostrar 

a diferença na concepção de criatividade. Enquanto uma emerge do 

coletivo, quase sempre feminino, a outra está atrelada a individualidade.   

Os primeiros viajantes observaram as inúmeras atribuições femininas 

no contexto nômade africano. Além da criação e educação das crianças, 

da manutenção da casa, do preparo da comida e da coleta de água as 

mulheres também icavam responsáveis pela construção das habitações. 

O mesmo acontecia nas planícies norte-americanas com as tipis e na 

Ásia com os yurts (FAEGRE, 1979 e PRUSSIN, 1995). Apesar dos homens 

serem responsáveis pela coleta dos postes e mastros de madeira “[...] são 

as mulheres como tecelãs e artesãs têxteis que constroem e projetam as 

tendas”76 (FAEGRE, 1979, p. 7). Nos acampamentos Beduínos: 

A tenda é sempre armada pelas mulheres: o chão é 
limpo de pedras, e arbustos e nivelado na medida do 

possível, então a tenda é desenrolada e se espalha 
pelo lugar, os cabos são puxadas para fora e incados. 

Pela grande experiência as mulheres podem julgar 
exatamente onde colocar os mastros. Um poste de 

canto é puxado e ica na posição vertical, em seguida 
os postes ao longo de um lado e as paredes de tecido 
são ixadas no lugar e os tapetes e outros acessórios 

76 “[…] it is the women as weavers, and as leather and bark workers who make and design 
the tent”
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da barraca são trazidos para dentro. Após uma 
hora a barraca está pronta e o fogo está acesso77        

(FAEGRE, 1979, p. 20)

Associar a criação e a prática da arquitetura ao universo feminino pode 

parecer estranho para o pensamento ocidental, mas é justamente essa a 

hipótese de Faegre (1979), Prussin (1995) e Jarzombek (2013). Mostrar 

que a origem dessa manifestação cultural além de nômade também é 

feminina, e de reconhecer essas mulheres nômades como arquitetas. 

77 “The tent is always pitched by women: the ground is cleared of stones, and shrubs and 
made as level as possible, then the tent is unrolled and spread over this place, and the ropes 
are pulled out and staked. From long experience the women can judge exactly where to 
place the stakes. A corner pole is then pushed up in place; next, the poles along one side, 
followed by the center poles. When all the poles are in place and the roof is aloft, the wall 
curtains are pinned in the place and the carpets and other tent furnishings are brought in. 
Within an hour the tent is ready and the hearth ires are blazing”

[F3.14] As mulheres 
Gabra - grupo étnico 
nômade que habita 
o deserto de Chalbi, 
no norte do Quênia, 
e as terras altas 
ao sul da Etiópia - 
são responsáveis 
pela construção, 
manutenção, 
desconstrução 
e transporte das 
habitações feitas 
com raízes de acácia 
e cobertas com sisal, 
tecidos ou peles de 
camelo 

Fonte: Prussin (1995)
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Mesmo em casos nos quais as construções não são responsabilidades 

das mulheres, o que observamos no contexto nômade é que a criação e 

execução são realizadas de forma coletiva. A dimensão coletiva da criação 

nômade também parece um paradoxo para a mente ocidental do século 

XXI, porém ela é essencial para que o saber seja transmitido e herdado. A 

essência da arquitetura nômade está no processo de criação e não apenas 

no produto inal (PRUSSIN, 1995), pois ao acompanharem os ciclos das 

habitações as novas gerações aprendem as técnicas construtivas. 

Em nossa sociedade as construções, que têm o seu valor reconhecido, 

são criadas por um homem considerado arquiteto ou engenheiro e 

edi icadas por outros. Criação e realização estão separadas. O trabalho 

de construção é coletivo e muitas vezes anônimo, mas deve responder 

e seguir as determinações estabelecidas pelo projeto criado por um 

indivíduo. A relação da arquitetura ocidental está pautada na criação 

solo, na hierarquização e na valorização do produto inal. O que 

demonstra como compreendemos e valorizamos a criatividade como uma 

manifestação individual (PRUSSIN, 1995). É esse pensamento ocidental 

que compreende a arquitetura nômade como anônima, comparada ao 

“star system”78 da sua produção contemporânea.

Como a produtividade do trabalho feminino, que é a 
construção do domicílio, está relacionada ao papel de 

reprodução e ao universo doméstico, a criatividade 
na criação arquitetônica ou de artefatos tende a ser 
ignorada ou negligenciada79 (PRUSSIN, 1995, p. 59)

78 O termo faz referência ao sistema que cria “starchitects”. Pro issionais aclamados 
pela crítica, vistos como ídolos e sendo reconhecidos pelo público geral. Normalmente 
estão associados a trabalhos de vanguarda, icônicos e de grande visibilidade na mídia 
(STARCHITECTS, 2017)

79 “Since the productive role, that is the production of the domicile, is integral with the 
reproductive role in domestic, women’s work, the architectural and artifactual creative 
role it involves tends to be ignore or neglected”
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A autora enxerga relações entre a invisibilidade da criatividade 

feminina e a desvalorização do artesanato no mundo ocidental. As 

partes do ambiente construído criadas pelas mulheres são consideradas 

dispensáveis, perecíveis e menos valiosas. Lembremos dos mecanismos 

de exclusão utilizados pela Academia Francesa e até mesmo pela 

Bauhaus denunciados por Simioni, através do quais restavam para as 

alunas “as miniaturas, as pinturas em porcelana e as decorativas (vãos, 

esmaltes etc.), as aquarelas, as naturezas-mortas e [...] particularmente 

as tapeçarias e bordados” (2008, p. 12). A escola alemã, apesar da 

promessa de princípios revolucionários não contribui para a alteração 

desse pensamento quando elimina o ateliê de design de vestuário e 

restringe às mulheres aos cursos de tecelagem e cerâmica.

O domicílio tem sido tradicional e universalmente o 
único lugar em que uma mulher poderia criar porque 
foi o único lugar em que ela poderia exercer controle 

sobre seu ambiente80 (PRUSSIN, 1995, p. xix)

Mesmo no caso dos Calons, como veremos a seguir, em que a 

responsabilidade pela construção das tendas é masculina, a arrumação 

do interior é feita pelas mulheres. A decoração e ornamentação desses 

espaços é o que garante personalidade e identidade, conectando-os com 

as suas famílias. As Calins transformam o abrigo em lar. 

Bernard Rudofsky em seu livro de 1964 se refere as construções 

vernaculares como “arquiteturas sem arquitetos”81, porém é no subtítulo 

80 “The domicile has traditionally and universally been the one place in which a woman 
could create because it has been the only place in which she could exercise control over her 
environment”

81 “Architecture Without Architects: An Introduction to Non-Pedigreed Architecture” foi 
publicado após a realização da exposição de mesmo nome organizada por ele e realizada 
no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque.
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“uma introdução a arquitetura sem pedigree” que ele as coloca numa 

posição desprivilegiada em relação àquelas que foram projetadas por 

pro issionais. Numa comparação entre as construções vernaculares e 

aquelas executadas por arquitetos temos: 

O arquiteto determina as formas que lhe parecem 
apropriadas para as necessidades de um edi ício em 

particular ou complexo de edi ícios dentro de uma 
sociedade, enquanto que no caso de uma sociedade 
nativa, a forma de suas habitações é um símbolo da 

sua autoimagem. O abrigo vernáculo assume a forma 
vista como apropriada para uma sociedade, sua 

natureza, sua organização, sua estrutura familiar, sua 
estética82 (OLIVER, 1975, p. 12)

Fica evidente que esse simbolismo da moradia como representação 

da sociedade e da cultura de um povo é mais potente nas habitações 

construídas pelos próprios moradores, nesses casos a identi icação com 

o coletivo é mais importante do que a expressão individual (OLIVER, 

1975). A exaltação da coletividade em detrimento da individualidade é 

mais uma das distinções que colabora com a segregação da arquitetura 

vernacular ou etnográ ica do panorama da arquitetura clássica (PRUSSIN, 

1995). 

3.1.3_O valor da arquitetura

Uma terceira diferença que em muito se relaciona ao contraponto 

anterior diz respeito a que tipo de valor é atribuído à arquitetura, quais 

82 “The architect determines the forms that seem appropriate to the needs of a particular 
building or building complex within a society, while in the case of an indigenous society, the 
form of its dwellings is symbolic of its self-image. Vernacular shelter takes the form that it 
seen as appropriate to a society’s nature, organization, family structure, aesthetic”
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processos legitimam essa valoração e que relação se constrói entre 

usuários, construtores e habitações. 

Para parte dos não-nômades, que não projetou muito menos construiu 

suas próprias casas, elas representam pouco mais do que uma 

mercadoria da qual podemos nos cansar, como uma criança que cansa de 

seus brinquedos (RUDOFSKY, 1965). Não apenas a casa, mas também a 

paisagem é vista como mercadoria na sociedade capitalista que “permite” 

que mudemos a casa ou mudemos de casa. 

A casa nômade tem valor, mas não como mercadoria. Sua valorização 

passa por questões ísicas, a inal de contas ela é um abrigo capaz de 

proteger os seus habitantes, mas também por questões cosmológicas. 

Sua relação com a paisagem – como já foi mencionado – é muito mais 

simbiótica do que exploratória, e a relação dos nômades com a terra é 

muito mais de identi icação do que de posse (OLIVER, 1975). 

Nossas casas não-nômades nos permitem armazenar tudo aquilo 

que possuímos, dos carros até as nossas roupas, e embora sejamos 

construídos por esse mundo material, na maioria dos casos – ou das casas 

–  não somos agentes por trás desse mundo material no qual vivemos 

(MILLER, 2013). Já no interior da casa nômade estão os artefatos feitos 

por seus habitantes que não existem como entidades isoladas, mas como 

componentes arquitetônicos capazes de formar um arranjo das coisas no 

espaço83. “Interlaçados e interdependentes, eles constituem os blocos de 

construção da arquitetura nômade”84 (PRUSSIN, 1995, p. xvi).

83 Precisamos fazer um alerta, pois no caso dos ciganos Calon a barraca pode não 
representar um bem de consumo, mas ela está repleta deles em seu interior. Já os 
artefatos nômades são aqueles produzidos pelos próprios nômades: utensílios, roupas, 
tapetes, armas, adornos e etc.

84 “Interwoven and interdependent, they constitute the building blocks of nomadic 
architecture”
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Resta falar de como as casas adquirem valor e o que é levado em 

consideração nesse processo.  

Arquitetura é reconhecida e adquire valor ‘real’ 
apenas quando ela é um bem de consumo ou é criada 

com esforço e tempo de alto valor e reembolsável 
[...] a casa que uma mulher nômade cria (o seu 

domicílio) tem menor valor, de mercado, do que a 
casa que um homem projeta, cria, constrói, detém 
ou controla? Diferenças sociais a parte, mas a casa 

móvel é uma propriedade tão real quanto a casa que 
está ancorado ao chão85 (PRUSSIN, 1995, p. xix)

É fundamental lembrar que mesmo a arquitetura não-nômade que não 

é criada com “esforço e tempo de alto valor reembolsável” também é 

desvalorizada, como as autoconstruções das favelas. 

A autora deixa evidente o papel das diferenças de gênero nessa 

consideração e a isso ela relaciona a tendência dos economistas de 

desconsiderar a produção e indústria domésticas, tratando-as como 

marginais – lembrando que domesticidade é associada ao domínio 

feminino. No caso das sociedades nômades os estudos econômicos focam 

na economia de pastoreio, de responsabilidade dos homens (PRUSSIN, 

1995), o que contribui para a ideia de que o valor é produzido a partir do 

trabalho masculino. 

Nas tribos Beduínas são as mulheres, as crianças, os servos e os escravos 

que fazem a maior parte do trabalho. Eles levantam as tendas, cozinham, 

carregam a água, tecem as linhas e cuidam do rebanho. As únicas tarefas 

85 “Architecture is recognized and acquires ‘real’ value only when it is a purchased 
commodity or is created with highly valued, reimbursed time and effort […] Is the house 
that a nomadic woman creates (her domicile)less valuable, commodity-wise, than the 
house a man designs, creates, builds, owns, or controls? Social exchanges may take on 
different forms, but the mobile house is as much real property as the house that is anchored 
to the ground”
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masculinas que eram de proteger o rebanho e realizar invasões, seguidas 

de saques ou assaltos, caíram em desuso ao longo do tempo (FAEGRE, 

1979).

Mesmo nas comunidades nômades aparece essa diferenciação entre 

o valor do trabalho masculino e feminino. O povo Gabra acredita que 

o que se faz de pé é trabalho e o que se faz sentado não, essa crença 

leva a desconsideração de uma série de atividades realizadas pelas 

mulheres, como a fabricação dos utensílios domésticos e dos móveis, em 

contrapartida valoriza o trabalho de pastoreio dos homens (PRUSSIN, 

1995).

As características e especi icidades da arquitetura nômade apresentadas 

até aqui - sua transitoriedade, mobilidade e capacidade de adaptação – 

somadas a falta de registros sedentários86 dessas arquiteturas izeram 

com que elas fossem deixadas as margens do repertório clássico 

da disciplina e fora do âmbito da de inição de arquitetura ocidental 

(PRUSSIN, 1995).

A história da arquitetura [...] sempre dependeu de 
evidências tangíveis, ixas e de registros visuais e (ou) 

documentações escritas e verbais para a sua base 
de dados, mas a condição nômade viola toda essa 

metodologia e distorce toda interpretação87 
(PRUSSIN, 1995, p. xviii)

Se os registros nômades forem reforçados pela coletividade através das 

86 Chamamos de “registros sedentários” o que seriam contrários aos registros de uma 
sociedade nômade fundamentada na oralidade. São os registros da sociedade não-
nômade: documentos, projetos, planta-baixas.

87 “Architecture history […] has always depended on tangible, ixed, in situ evidence and 
recorded visual and/or written verbal documentation for its data base, but the nomadic 
condition violates its every methodology and skews its every interpretation”



163

vestes e abrigos de povos ciganos e nômades

a preservação do imaterial

tradições orais, dos ritos, músicas, poesias e histórias, com diligência 

será possível reconstruir um imaginário arquitetônico que, corretamente 

interpretado, “pode fornecer insights valiosos para um tema fugaz e 

efêmero como a arquitetura nômade”88 (PRUSSIN, 1995, p. 2). 

Repensar a cultura material a partir da condição nômade nos levará 

a uma nova compreensão da durabilidade, propriedade e beleza das 

habitações. Signi icaria reconhecer e revalorizar a criatividade feminina 

dentro do espaço doméstico (PRUSSIN, 1995, p. xvii) e realinhar a 

criação e o uso dos produtos – sejam eles construções ou objetos – com a 

cosmologia e o ritual. 

Restaria a pergunta inal. Podemos chamar de arquiteturas essas 

construções? Seriam arquitetas essas mulheres nômades? Se optarmos 

por considera-las assim estaremos rede inindo o que entendemos por 

arquitetura.

3.2_Uma origem têxtil para a arquitetura

Pretendemos investigar a importância das construções nômades para a 

origem da arquitetura. Segundo o arquiteto alemão Gottfried Semper - em 

seu livro “O Estilo” publicado em 1863 - a arquitetura teria evoluído das 

vestes e das tendas, ou habitações móveis, dos primeiros povos nômades. 

Ele chega a estabelecer relações entre as construções e as roupas. 

Alinhado a esta teoria, Baldwin Smith acredita que a “arquitetura feita de 

pedra [...] começa como um esforço escultórico, por parte da sociedade 

organizada de reproduzir formas que já haviam sido construídas em 

88 “afford invaluable insights for the reconstruction of so elusive and ephemeral a subject 
as a nomadic architecture”
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materiais mais maleáveis”89 (SMITH, 1950, p. 7 apud FAEGRE, 1979, p. 

62). 

De fato, o uso de peles de animais na construção de abrigos data de 

aproximadamente 40 mil anos (BAHAMÓN, 2004) e a palavra arquitetura 

em sua origem faz referência a tecelagem: 

89 “Stone architecture [...] began as an imitative and sculptural eff ort on the part of 
organized society to reproduce venerated forms which had formerly been constructed in 
more pliable materials”

[F3.15] Diferentes estruturas dos tecidos de acordo com o modo 
de tecer os fi os. Do alto à esquerda e seguindo em sentido horário: 

tafetá, variação de tafetá, sarja e cetim

Fonte: do autor
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De certo modo, tendas são as arquiteturas originais: 
a palavra arquiteto vem do grego archi, ‘aquele que 

dá direção’ e tectos, de ‘tecelagem’. A casa comum da 
Grécia antiga tinha paredes de pau a pique – uma 

esteira de galhos entrelaçados rebocada com argila 
ou lama. São paredes semelhantes àquelas feitas 

com tapetes utilizadas em tendas de todo o mundo, 
que podem ser revestidas com argila ou barro para 

resistir aos ventos. Ainda hoje, tanto as tendas de 
esteira quanto as tendas negras são construídas com 

esse tipo de vedação90 (FAEGRE, 1979, p. 1-2)

Enquanto Torvald Faegre (1979) reconhece o uso de técnicas de 

tecelagem como estratégias construtivas; Semper se dedica ao estudo dos 

tecidos, pois acreditava que os primeiros padrões ornamentais teriam 

surgido da forma como os materiais eram manipulados nas tramas 

têxteis (PAIM, 2000). Ambos enxergam e reconhecem uma origem têxtil 

para a arquitetura. 

O homem compartilha com a grande maioria dos 
animais, insetos e pássaros, a necessidade de um tipo 

de abrigo. A construção de galerias, de casulos, de 
ninhos, a iação, a tecelagem, a construção de abrigo 

através de lama e terra, galhos e palha, o homem 
deve ter testemunhado em animais o re lexo de sua 

própria necessidade de proteção contra os elementos 
e outras criaturas91 (OLIVER, 1975, p. 36)

90 “In a sense, tents are the truest architecture: our word architect comes from the Greek 
archi, ‘one who directs’ and tectos, the ‘weaving’. The common house of ancient Greece had 
walls of wattle and daub – a mat of woven branches daubed with clay or mud. These wall 
are akin to the woven mat walls used all over the world in tents and houses, walls coated 
with clay or mud to windproof them. Both mat tents and black tents still use such walls 
today”

91 “Man shares with a vast majority of animals and insects and birds the need for shelter 
of a kind. Burrowing, cocoon-making, nesting, spinning, weaving, fabricating shelter from 
mud and earth, twigs and straw, man must have witnessed in animals the re lection of his 
own need for protection from elements and other creatures”
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A necessidade de abrigo é fator essencial para entendermos a origem e o 

desenvolvimento da arquitetura.  Efetivamente, a mais antiga evidência 

de uma estrutura feita pelo Homo erectus que se tem conhecimento 

é uma cabana, que tinha como principal função a proteção contra o 

vento. O abrigo era formado por galhos ancorados numa pilha de pedras 

vulcânicas na forma de um círculo. Os vestígios das pedras, espaçadas 

na circunferência a cada 70 centímetros, foram encontrados em Olduvai 

George na Tanzânia e datam de 1.8 milhões de anos atrás (JARZOMBEK, 

2013).  

Mark Jarzombek (2013) organiza uma perspectiva global a respeito 

das origens da arquitetura em “Architecture of First Societies”. Para ele, 

apesar de uma das primeiras funções da arquitetura ter sido prover 

abrigo ao homem, esta não é a única e em alguns casos não chega a ser a 

mais importante, por isso insiste que não chamemos estas construções, 

que são seus objetos de estudo, de abrigos - termo empregado por Paul 

Oliver, 1975. O autor é enfático quando diz que, no caso das primeiras 

sociedades, estamos lidando com arquiteturas que antes de proteger 

seus ocupantes, devem respeitar princípios cosmológicos de construção. 

[F3.16] Esquema da 
construção do ninho do 
Chapim-de-faces-pretas

Fonte: Barbosa (2012)
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 São projetadas menos como abrigos e mais como 
diagramas cosmológicos [...] logo usar a palavra abrigo 
é desrespeitar o aspecto mais crítico da arquitetura de 

muitas das primeiras sociedades”92 
(JARZOMBEK, 2013, p. xi)

Em diversos casos, a escolha do local onde seriam construídas, a de inição 

dos materiais utilizados, a orientação das construções, a de inição de 

quem as iria construir e a organização interna eram decisões pautadas 

nas crenças, nos mitos, nos fenômenos naturais e na observação dos 

astros. Certos povos nômades mantiveram alguns desses ritos, como a 

existência de uma igura espiritual – um xamã – que decide o local do 

acampamento e o sacri ício de animais na noite anterior a um grande 

deslocamento, como acontece com os nômades no Irã (FAEGRE, 1979). 

Segundo Jarzombek (2013), também não seria correto trata-las como 

construções vernaculares - termo também utilizado por Paul Oliver, 1987 

e 2003. Algumas das construções das primeiras sociedades são grandes 

demais para serem consideradas vernaculares – como aquelas das 

civilizações pré-colombianas nas Américas – e essa de inição as colocaria 

do lado errado da história. O autor quer dizer que quando dividimos as 

construções entre vernaculares e não-vernaculares, essas podem ser 

menosprezadas. Ele está defendendo a grandiosidade, tecnologia e 

engenhosidade dessas construções, que inclusive podem superar muitas 

daquelas feitas hoje por pro issionais da arquitetura e engenharia. 

Jarzombek (2013) faz um paralelo entre os vestígios mais antigos, que 

se tem conhecimento, de construções com a evolução humana. Com 

a extinção do Homo erectus, os grupos de Homo sapiens começaram a 

intensi icar e expandir as suas conquistas sociais; territoriais, saindo da 

92 “Designed less as a shelter than as a cosmological diagram [...] so to use the word 
shelter is to disrespect the most critical aspect of the architecture of many irst societies”
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África e se espalhando pela França, Coréia, Ásia e Austrália; e técnicas, 

sendo capazes de executar ferramentas e abrigos mais complexos. 

Arqueólogos encontraram indícios da construção de cabanas, que datam 

de 38000 anos atrás, em Kostenki (Rússia) num terreno com orientação 

para o leste e voltadas para a planície inundável, nas proximidades do Rio 

Don (JARZOMBEK, 2013). O autor fala em cabanas comunitárias de 30 

metros de comprimento que permitiriam dividir o trabalho e o cuidado 

com as crianças, mas não detalha os materiais utilizados na construção.  

O Homo sapiens também utilizou cavernas das costas do oceano atlântico 

e indico por milhares de anos, como bases sazonais ou durante longos 

períodos (JARZOMBEK, 2013). Antes disso, as cavernas já eram utilizadas 

pelos Neandertais para proteção, “como foi evidenciado na Gruta de 

Lázaro nas proximidades de Nice, na França. No entanto os Neandertais 

nunca produziram o que poderia ser chamado de lar”93 (JARZOMBEK, 

2013, p. 22).

A partir de 23000 a.C. o planeta começa a passar por mudanças climáticas 

e a queda de temperatura estimula o surgimento da primeira grande 

cultura caçadora do planeta. Nossos antepassados passaram a explorar 

os movimentos e as migrações dos animais. Essa cultura, chamada de 

gravetiana, desenvolve: ferramentas para cortar a carne, pontas de lança 

feitas com pedras e agulhas feitas com ossos de pássaros - como exposto 

no capítulo anterior. Os gravetianos já utilizavam peles de animais para 

cobrir o corpo e na construção de tendas (FAEGRE, 1979). 

Arqueólogos encontraram vestígios, que datam de 15000 a.C. na Sibéria, 

de uma tenda comunitária oval (7 x 4,5 metros) feita com madeira, 

93 “as is evidenced in the Grotte du Lazaret near Nice, France. Nonetheless, the 
Neanderthal never seen to have produced what could be called a ‘home base’”
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arbustos, coberta com peles, reforçada na base com pedras e com o chão 

pavimentado com uma camada de ocre vermelho. Essa mesma tipologia 

de construção perpetuou por milhares de anos, se espalhando pelos 

continentes asiático e americano (JARZOMBEK, 2013). 

Com o passar do tempo, o homem foi melhorando as suas habilidades 

e produzindo ferramentas cada vez mais elaboradas, iguras de Vênus e 

inúmeros itens de adorno pessoal. Os outrora pequenos acampamentos 

se tornaram grandes (JARZOMBEK, 2013).  Todo esse desenvolvimento 

resulta que há 10000 anos teriam se estabelecido três formações 

culturais principais94, divididas de acordo com os ambientes nos quais 

elas se desenvolveram: 

Sociedades da savana ou do litoral: na África, Índia, China e  »
Austrália.

Sociedades de clima frio (tundras) especializadas na caça: na  »
Rússia e América do Norte.

Sociedades da loresta e base dos rios: na Europa Ocidental. »

Após esse breve apanhado sobre o surgimento das primeiras construções 

e das primeiras culturas nômades, iremos tratar do que consideramos a 

tipologia mais comumente utilizada por esses povos, as tendas. Tendas 

foram utilizadas pelas três formações culturais e continuam até hoje 

como tipologia de grande importância no repertório da arquitetura 

contemporânea, o que comprava sua versatilidade e resiliência. 

94 Algumas delas resistem até o tempo presente tendo mantido as técnicas 
de construção das suas habitações, e muitas dessas sociedades mantiveram 
comportamentos nômades.
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3.3_Tendas Nômades

Para Vilém Flusser nossas casas teriam surgido a partir das cavernas e as 

tendas seriam descendentes dos ninhos de aves.  

Em uma casa, as coisas são possuídas; são posses, 
e esta propriedade é delimitada por paredes. Em 

uma tenda, as coisas são experimentadas; ela reúne 
experiências, e essas experiências são subdivididas 
e diversi icadas por meio da sua membrana [...] um 

pedaço de tecido aberto às experiências (aberto 
ao vento, aberto ao espírito) e capaz de armazenar 

esses acontecimentos95 (FLUSSER, 1999, p. 57)

Tendas são as habitações nômades por excelência, ainda que não sejam as 

únicas. São uma das formas de habitar mais bem-sucedida desenvolvida 

pelo homem, presentes em ecossistemas antagônicos – do deserto à 

tundra -  resistindo através do tempo e tendo sido utilizadas por diversas 

culturas.  Segundo Torvald Faegre (1979), a essência da tenda está em 

três qualidades principais: portabilidade, leveza e lexibilidade. 

95 “In a house, things are possessed; it is property, and this property is de ined by walls. 
In a tent, things are experienced; it assembles experience, and this experience is subdivided 
and diversi ied by means of the tent wall […] It is a piece of cloth that is open to experiences 
(open to the wind, open to the spirit) and that stores this experience”

[F3.17] Diferentes estruturas da tenda Durrani, 
da mais sedentária à esquerda 

até a mais portátil à direita

Fonte: Faegre (1979)
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Portabilidade e leveza estão estreitamente conectadas. A primeira 

diz respeito a capacidade destas construções de serem facilmente 

transportadas, e para isso o homem precisou aprimorar os designs 

das cabanas e dos abrigos contra o vento, tornando-as mais leves e 

elaboradas. As habitações realmente móveis demandam uma maior 

complexidade, tanto na escolha dos materiais quanto na das técnicas 

construtivas.

De fato, em situações nas quais o transporte das construções será 

realizado com auxílio de animais a matéria-prima é crucial para facultar 

essa mobilidade. Uma tenda de peles Tuaregue – de tamanho médio 

–  pesa em torno de 22 quilos, sendo necessários apenas dois burros 

para transportá-la, juntamente com os móveis e todos os pertences de 

uma família (FAEGRE, 1979). As qualidades dos materiais utilizados na 

cobertura, que podem ser dobrados ou enrolados, também são de grande 

auxílio para o transporte e não podem ser desconsideradas. 

Quanto a terceira qualidade essencial enunciada por Faegre (1979), 

inferimos que se trata da capacidade dessas estruturas de se adaptarem 

e atenderem a diferentes demandas ambientais e sociais, utilizando 

apenas o que está disponível no meio onde estão inseridas. As “tendas 

negras”, por exemplo, são muito mais apropriadas ao deserto do que 

aquelas de plástico ou lona, estas icam muito quentes e se deterioram 

com muita facilidade sob o sol. A nível prático, o uso de materiais locais 

diminuí o impacto ambiental e facilita no caso de substituições e reparos. 

Até mesmo os Inuit são capazes de encontrar na região Ártica tudo o que 

é necessário para a sua subsistência; quando não conseguem encontrar 

madeira para a estrutura das tendas de cume, eles podem fazer o mastro 

central com chifres emendados ou ossos de morsa. No Irã, as tribos 

nômades Bakhtiari e Qashgai utilizam as peles de cabra e de rena, da 

cobertura das tendas, para criar estruturas in láveis que auxiliam na 

travessia dos rios. Solução semelhante foi observada na tribo Inuit 
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Netsilik, que além utilizarem peles de rena para a travessia de rios no 

verão, podem transformar a cobertura e os postes da tenda num trenó 

(FAEGRE, 1979). 

Essas características conferem singularidade à tenda nômade, tratamos 

de uma arquitetura composta por um conjunto de artes – tecelagem, 

pinturas em tecido, altos relevos, talha em madeira - de materiais - peles 

de animais, madeira, ossos, ibras vegetais, gelo - e técnicas que derivam 

do mesmo mundo para o qual o artista, ou arquiteto, deseja comunicar 

os seus sentimentos (PRUSSIN, 1995). Essas construções são verdadeiras 

expressões da biogeogra ia local. Na Argélia, os padrões especí icos de 

listras nas coberturas das tendas negras tornam possível a identi icação 

das tribos ou clãs. Em outros casos essa diferenciação pode ser feita 

através do tipo de ponto que é utilizado para unir os tecidos próximo 

ao cume das tendas, para isso os Beduínos utilizam linhas claras que 

se destacam em contraste com o fundo escuro da cobertura (FAEGRE, 

1979).

Apresentamos algumas das características fundamentais das tendas 

nômades e esperamos ter evidenciado como a escolha, o manuseio e o 

uso dos materiais é de primeira importância para essas arquiteturas. 

Daremos continuidade tratando das partes que compõe uma tenda, sua 

membrana e estrutura, para logo em seguida nos dedicarmos a um breve 

estudo da tecnologia de transporte, indispensável para a arquitetura 

nômade. 

3.3.1_A anatomia das tendas

A palavra “tenda” teria se derivado do latim “tendere” que signi ica 

“esticar, estender, alongar” (FAEGRE, 1979). Esses verbos dizem respeito 
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as possibilidades de comportamento das membranas, que nessas 

arquiteturas estão sempre acompanhadas de elementos suportes. 

Materiais lexíveis num sistema envoltório (tegumentar) e materiais 

rígidos num sistema de suporte (esquelético) constituem a anatomia das 

tendas. 

Para a membrana podem ser utilizadas peles de animais, lonas, tecidos, 

tapetes ou esteiras de ibras vegetais, cujo preparo e produção de modo 

geral é de responsabilidade das mulheres. 

As Inuit são responsáveis por tudo aquilo que se relaciona ao tratamento 

das peles dos animais abatidos pelos homens. Elas tratam, limpam, 

retiram a gordura, cortam, amaciam e então costuram as peles para 

produzir as coberturas das tendas de verão (GERMAIN, 1995). 

As mulheres Tuaregues, que são exímias artesãs do couro, retiram os 

pelos das peles, realizam o curtimento – que mesmo simples é su iciente 

para o uso no deserto – e impermeabilizam as peles com manteiga, 

ocre vermelho e estrume de camelo, o que as deixa uma coloração 

amarelo avermelhada. Após o tratamento elas são cortadas em formas 

retangulares e costuradas com io de couro, as sobras das pernas e 

pescoços dos animais são utilizadas nas amarrações (FAEGRE, 1979).

As mulheres Beduínas que habitam as tendas negras são tecelãs, cabendo 

a elas tosquiar as cabras, iar os ios e tecer os tecidos. Os panos da 

cobertura e dos cabos tensores são feitos com uma trama mais apertada 

para resistir à agua – quando molhada a trama se expande, tornando-se 

ainda mais fechada, o que associado a oleosidade natural do pelo ajuda 

a dissipar a água da chuva – enquanto que os utilizados como divisórias 

têm uma trama mais solta, que permite a ventilação. Mesmo que a 

tecelagem dos tecidos seja feita por mulheres trabalhando sozinhas, 

a união deles é feita em conjunto, posto que “uma nova tenda signi ica 
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[F3.18] Pele de cabra estirada e presa ao chão com estacas

Fonte: Prussin (1995)

[F3.19] Mulheres Tuaregues, artesãs do couro

Fonte: Prussin (1995)



175

vestes e abrigos de povos ciganos e nômades

a preservação do imaterial

uma nova família, o que é sempre um motivo de festa e celebração”96 

(FAEGRE, 1979, p. 11). Uma exceção ao domínio feminino no preparo 

das membranas é encontrada no Tibet, onde homens e mulheres, que 

habitam as tendas negras, trabalham juntos, iando e unindo os tecidos 

que formam a cobertura das tendas (FAEGRE, 1979). 

Nas tendas cobertas por esteiras, a asala é feita com folhas de palmeira 

trançadas pelas mulheres em tiras, que em seguida são costuradas com 

grandes agulhas para formar uma esteira oval. Assim como nas tendas 

negras, as membranas utilizadas nas divisórias são diferentes daquelas 

96 “Since a new tent signi ies a new family, it is always cause for celebration and feasting”

[F3.20] Croqui de mulher 
tecendo a cobertura da 
tenda negra

Fonte: Faegre (1979)

[F3.21] Fabricação das 
esteiras com fi bras 
vegetais

Fonte: Faegre (1979)
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da cobertura, nelas utiliza-se palha ou grama com tiras de couro que 

compõe padrões decorativos. Em situações de muita chuva as esteiras 

de palha podem ser colocadas sob as asalas, dando uma proteção extra 

(FAEGRE, 1979). 

O que denominamos como esqueleto é formado por mastros, postes 

ou hastes - que poderão ser classi icados de acordo com o seu formato 

como: postes retos, curvos, únicos ou bifurcados - e em alguns casos por 

cabos tensores. 

São os homens que icam encarregados de obter as partes da estrutura, 

normalmente madeira ou ossos de animais, a depender do tipo de 

materiais disponíveis no ambiente em questão. As árvores mais 

comumente utilizadas no deserto são acácias e tamargueiras. Raízes são 

ótimas para os arcos, pois se há a necessidade de serem curvadas elas 

são aquecidas e seguradas na posição com o auxílio de cordas, quando 

secas elas permanecem com a forma desejada. Prussin (1995) cita um 

caso curioso entre os Tuaregues, quando as mulheres começaram a 

esculpir e decorar os elementos de madeira coletados pelos homens. 

Ao deixar suas marcas nas estruturas das tendas, elas transformavam a 

única parte da arquitetura que não estava diretamente relacionada ao 

universo feminino. 

[F3.22-23] Detalhe de 
duas formas distintas de 
trançar as fi bras vegetais 
para a confecção dos 
tapetes

Fonte: Prussin (1995)
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Grande parte do esforço e do trabalho dos nômades se concentra nas 

membranas, isso corrobora para que elas sejam levadas durante os 

trajetos, o que não acontece necessariamente com a estrutura. Postes, 

mastros e armação podem ser deixados no local, já que é mais fácil cortar 

novas estacas do que carregar as velhas. Elas são levadas apenas quando 

há escassez de madeira ou quando são utilizadas na construção de outros 

designs, como no caso dos trenós Inuit e das selas Tuaregues. A essência 

das tendas parece estar muito mais na super ície. 

Faegre (1979) e Prussin (1995) dividem as tendas nômades em dois tipos 

principais: as de estruturas tensionadas e as armaduras. Nas do primeiro 

tipo estrutura e membrana são interdependentes, os tecidos são mais 

leves e tem maior capacidade de serem tensionados; nas do segundo a 

[F3.24] Estrutura da 
tenda de esteiras 
Tuaregue, com postes 
retos e curvos

Fonte: Faegre (1979)
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estrutura é independente da cobertura. Ambos os autores rejeitam uma 

possível teoria de que as tendas teriam evoluído da armadura para as 

tensionadas, a história da arquitetura nômade é muito mais complexa e 

diversa do que essa hipótese unilinear.

[F3.25-27] Diferentes 
estruturas para 

as tendas de pele 
Tuaregue. Partindo 

do alto à esquerda e 
seguindo em sentido 

horário: estruturas 
retangulares com postes 

retos, estruturas com 
postes arqueados e 

estruturas com trave 
principal em “T” 

Fonte: Faegre (1979) 
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Contrariamente aos estudiosos que insistem em uma 
sequência evolucionista simplista da armadura para a 

estrutura de tensão, é possível imaginar transições que 
em alguns casos foram de uma forma, em alguns casos, 

de outra e, em alguns casos, existiram (e continuam a 
existir) concomitantemente97 (PRUSSIN, 1995, p. 55)

Trata-se menos de uma linha evolutiva e mais de quais materiais estariam 

disponíveis no meio. A quantidade e a disponibilidade de matéria prima 

são questões de grande importância no contexto nômade. As tendas com 

estruturas tensionadas podem ter surgido para solucionar uma possível 

situação de falta de madeira. Na tenda negra a interdependência entre 

cobertura e estrutura faz com que sejam utilizados tão poucos postes e 

estacas98, enquanto em contrapartida nas tendas de peles ou tapetes são 

necessárias estruturas mais complexas, pois suas membranas possuem 

pouca resistência à tração (FAEGRE, 1979).

Essa capacidade de adaptação do design nômade pode ter sido a origem 

de algumas soluções construtivas que conhecemos hoje. Torvald Faegre 

(1979) associa a cúpula geodésica ao padrão geométrico regular das 

paredes dos yurts99 e compara as estruturas tensionadas do arquiteto 

Frei Otto às tendas negras do Oriente Médio. 

Independentemente das relações entre a membrana e a estrutura, as 

tendas não costumam ser construções hermeticamente fechadas. O 

vento é capaz de soprar através dos panos ou tecidos, a chuva de escapar 

97 “Contrary to those scholars who insist on a Simplistic evolutionary sequence from an 
armature to a tensile structure, it is possible to envision transitions which in some instances 
went one way, in some instances the other, and in some instances existed (and continue to 
exist) concurrently”

98 Apenas a tenda de cume Inuit usa menos madeira.

99 Yurts são as habitações móveis utilizadas pelos povos nômades nas estepes da Ásia 
Central, como os mongóis. 
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[F3.29] Pavilhão alemão da Expo de 1967 em Montreal, projeto de Frei Otto

Fonte: Disponível em <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/58/9f/9e/5
89f9e6db2e3703d28244c682ba043ab.jpg> 

acesso em 31 de janeiro de 2017

[F3.28] Tenda negra Beduína no deserto

Fonte: Disponível em <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/7d/ee/46/
7dee4607e572  555305c9d81f812f79.jpg> acesso em 31 de janeiro de 2017
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pela cobertura ou pelas laterais e a neve de entrar através do buraco 

de fumaça100. Até certo ponto o design da tenda é capaz de responder à 

essas situações. Nas tendas negras a cobertura é mais inclinada quando 

são armadas em lugares de chuvas frequentes ou mais plana e baixa no 

deserto, para proteger os habitantes do sol e das tempestades de areia. 

Em situações de ventos muito intensos, as vedações externas podem 

ser amarradas com bagagens ou paredes de pedra e galhos podem 

ser adicionadas à estrutura.No calor ela pode icar totalmente aberta, 

permitindo a circulação de ar e no frio pode icar fechada. Só que, ainda 

assim, “a tenda não erige uma fronteira clara entre o interior e o exterior, 

como estamos acostumados em nossa própria habitação”101 (FAEGRE, 

1979, p. 7).

Essa fronteira turva, de limites transponíveis, permite uni icar o homem 

ao meio no qual ele se insere – quarta e quinta peles – dessa forma as 

tendas são capazes “de reordenar o relacionamento de uma pessoa com 

animais e plantas, com a terra e o céu, com ritmos e forças da natureza”102 

(PRUSSIN, 1995, p. xx).

Para o não-nômade que alcança a segurança através da vedação e do 

claustro, essa tenda pode parecer insegura e precária, só que “para os 

nômades, a proteção psicológica - o sentimento de segurança - não está 

ligada a nenhuma proteção absoluta contra os elementos ísicos”103 

100 “buraco de fumaça” foi como optamos por traduzir “smoke hole”, referente 
ao buraco realizado na cobertura para dissipar a fumaça do fogo feito dentro das 
habitações.

101 “The tent does not erect a clear boundary between inside and outside such as we are 
used to in our own housing”

102 “reordering a person’s relationship with animals and plants, with the earth and the 
sky, with rhythms and forces of nature”

103 “[…] For the nomad, psychological protection – the feeling of security – is not tied to 
any absolute protection from the physical elements”
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(FAEGRE, 1979, p. 7). Para eles é mais importante se proteger de 

ameaças imateriais, como observou Labelle Prussin ao a irmar que as 

divisórias de tapetes nas tendas Tuaregues funcionam “como um sistema 

de alarme espiritual, voltado a detecção de perigos sobrenaturais, que 

são inaudíveis aos ouvidos humanos”104 (1995, p. 98).  

Mais uma vez nos deparamos com a importância da imaterialidade para a 

cultura nômade. A proteção não é alcançada através de grossas paredes, 

coberturas impenetráveis ou grades, visto que a maior preocupação não é 

a defesa contra as manifestações da natureza, mas sim das manifestações 

sobrenaturais. Para isso vão recorrer aos tecidos, amuletos, objetos 

sagrados, jaquetas e tatuagens, manifestações materiais imbuídas de 

signi icado e poder. A imaterialidade atua como um terceiro elemento na 

composição das tendas nômades. 

3.3.2_Arquitetura em movimento

Já expomos anteriormente a importância da domesticação dos animais 

como fator essencial para o desenvolvimento das culturas nômades. São 

eles que, em ambientes de extrema escassez de água e recursos naturais, 

vão tornar a vida humana possível. Para os Beduínos, os camelos 

fornecem o leite que mantem as pessoas hidratadas; o pelo usado para 

fazer roupas; as fezes, que secas são queimadas como combustível; a pele 

utilizada na fabricação de bolsas para água e sandálias e a urina que pode 

ser usada para lavar as mãos, os cabelos das mulheres e para batizar as 

crianças. Para os nômades tibetanos, o iaque carrega os pertences das 

famílias pelas montanhas; fornece pelo, utilizado na construção de 

tendas; leite; carne; além de possibilitar a criação de outros animais nos 

104 “like a spiritual alarm system geared to detect unearthly dangers inaudible to the 
human ear”



183

vestes e abrigos de povos ciganos e nômades

a preservação do imaterial

pastos inclinados, como ovelhas, cavalos e gado (FAEGRE, 1979). Estes 

são os animais responsáveis pelo transporte das tendas e dos artefatos 

nômades, é de se esperar , então, que o tamanho do rebanho será o maior 

indicativo de prosperidade e riqueza em diversas culturas (BOVIN, 2001; 

FAEGRE, 1979 e PRUSSIN, 1995).

Para solucionar a questão do transporte das habitações, pertences 

e pessoas, serão desenvolvidas estruturas que estarão diretamente 

relacionadas com o design das tendas. Ao transportar uma carga ou 

erguer uma construção, lidamos com problemas semelhantes: equilíbrio, 

distribuição de forças, movimento, elevação. E os mesmos recursos 

disponíveis para as soluções de transportes são aqueles utilizados na 

arquitetura: ibras vegetais, galhos, peles de animais e tecidos (PRUSSIN, 

1995). 

Construir é um ato de equilíbrio no qual a estrutura 
se submete às leis da gravidade. Esta interação é 

facilmente compreendida, porque nossos próprios 
corpos sentem as mesmas forças que agem sobre 

um edi ício ou uma sela. Os mesmos princípios 
da construção que são válidos para a estrutura de 

um edi ício podem ser aplicados ao corpo humano 
e ao animal de carga. Todos os três são sistemas 

estruturais [...] O corpo humano, bem como o dos 
animais consiste em um sistema muscular de 

tendões e músculos esticados sobre um sistema 
esquelético de ossos com uma membrana que cobre 

tudo isso105 (PRUSSIN, 1995, p. 46)

105 “Building is a balancing act in which the laws of structure are poised against the laws 
of gravity. These are easy laws to understand because our own bodies feel the same forces 
that act upon a building or a saddle. The same principles of construction that hold true 
for building structure can be applied to the human body and the pack animal. All three 
are structural systems […] The human body as well as that of animals consists of tensile 
systems of sinews, a pneumatic system of muscles stretched over a skeletal system of bones 
in a membrane covering”
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[F3.30] Selas utilizadas na Mauritânia (a); por 
mulheres tekna (b); pelos Tuaregues (c) (g); pelo 

povo teda (d) (f). Arcos curvos adicionados à sela 
Tuaregue, para a construção de uma ninhada (e)

Fonte: Prussin (1995)

[a]

[b]

[c]

[d]

[e]

[e]

[f] [f]

[g] [g]
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Assim como na montagem de algumas tendas nômades deve existir 

um construtor interno e um externo, no carregamento dos animais 

uma mulher deve icar de cada lado para balancear as cargas e manter 

a simetria. Além disso, a anatomia do animal deve ser levada em 

consideração, não só os lados devem estar em equilíbrio, mas também 

as partes anterior e posterior. Camelos devem conseguir sentar, em 

posição de descanso, e levantar, sem que o carregamento impeça os seus 

movimentos (PRUSSIN, 1995).  

As estruturas básicas desenvolvidas para o transporte nômade em 

contextos africanos, como identi icadas por Labelle Prussin (1995) são:  

Selas: »

São a armação básica usada acima do animal para receber a 

carga (pessoa ou bagagem). A sela utilizada num animal para o 

transporte de bens é diferente daquela utilizada para montaria. 

Também são necessários diferentes arreios, que podem ser de 

três tipos básicos: para animais de tração, para o transporte de 

mercadorias, habitação e pertences e para a montaria.

As mulheres Tuaregues são as responsáveis pela montagem 

das selas, trabalho que requer um perfeito conhecimento da 

anatomia do camelo e do comportamento dos materiais – couro 

e madeira.

Ninhadas e Palanquins »

Acima das selas é possível encontrar duas estruturas: as ninhadas 

e os palanquins. A ninhada pode ser uma cama, um sofá ou 

uma maca em que uma pessoa é transportada. O palanquim é a 

armadura construída sobre a ninhada para suportar um pequeno 

espaço fechado, que pode ter a forma de um dossel.
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Os palanquins são muito utilizados para transportar noivas 

Tuaregues até o seu novo domicilio, pois dentro desse ambiente 

fechado ela estaria protegida, podendo se mover através do 

espaço perigoso e desconhecido. O Camelo carrega não só a 

noiva, mas também a sua casa e seus pertences. 

[F3.32] Palanquin kababish utilizado no Sudão (a); 
palanquin utilizado por mulheres teda (b); estrutura 

de uma cúpula utilizada acima do palanquin (c); 
ninhada (d) 

Fonte: Prussin (1995)

[a] [b] [c]

[d]

[F3.31] Palanquin 
Tuaregue

Fonte: Prussin (1995)
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[F3.33] Ao lado: 
equilíbrio no eixo 
vertical e horizontal ao 
carregar os camelos; 
e selas de camelo 
utilizando os postes das 
tendas (curvos e retos), 
permitindo que o camelo 
consiga fi car em posição 
de descanso

Fonte: Prussin (1995)

[F3.34] Na página 
seguinte: duas mulheres 

Gabra amarrando as 
cordas para fi xar os 
postes da tenda na 

estrutura da ninhada 

Fonte: Prussin (1995)
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[F3.35-36] Mulheres Tuaregues em ninhadas, a da 
esquerda com uma cobertura branca

Fonte: Prussin (1995)

[F3.37-38] À esquerda uma noiva do povo Mahria 
com camelo ricamente ornamentado e à direita uma 

mulher do povo Tubu, ambas sendo transportadas  
em ninhadas com palanquins

Fonte: Prussin (1995)



[F3.39] Camelos carregados do povo Rendille

Fonte: Prussin (1995)
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3.4_Arquitetura e espacialidade Calon

Os ciganos Calons vivem em comunidades organizadas em acampamentos 

ou pousos106, localizadas em áreas que apesar de periféricas são de 

fácil acesso ao centro das cidades (FERRARI, 2010 e SANTOS, 2002). 

O acampamento visitado em Itaquaquecetuba - SP ica próximo a uma 

estação de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e o 

da Serra – ES tem fácil acesso a um terminal de ônibus. Inferimos que 

essa localização se deve tanto ao intenso adensamento dos centros das 

grandes cidades quanto a questões estratégicas, uma vez que é mais fácil 

ocupar um terreno nas periferias onde, teoricamente, há menos disputas 

de poder pelo espaço residual urbano107. 

A ocupação não é a única forma pela qual um grupo estabelece um 

acampamento, os terrenos também podem ser alugados, próprios 

ou cedidos pela prefeitura. A escolha desses locais, além dos fatores 

mencionados acima, também leva em considerações questões como: as 

suas dimensões; a facilidade de circulação; a existência de infraestrutura 

de água e luz108; a proximidade com cemitérios ou rios poluídos, que 

deveria ser evitada e a existência de várias saídas ou rotas de fuga, uma 

importante estratégia de defesa no caso de brigas ou batidas policiais 

(FERRARI, 2010 e SANTOS, 2002). 

Em tese, graças a uma crescente di iculdade de se encontrar terrenos 

106 Pouso é como os Calons denominam o terreno utilizado para acampar.

107 Recentemente, com a expansão das cidades temos visto inúmeros movimentos de 
resistência a desapropriações de ocupações que, inicialmente, se estabeleceram nas 
periferias urbanas.

108 No caso dos terrenos ocupados as instalações de água e luz podem ser realizadas 
através de “gatos” – ligações clandestinas nas redes públicas – e no caso do aluguel de 
terrenos é possível que eles já possuam instalações regulares.
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adequados para o pouso, a escolha desses tem sido menos criteriosa, de 

modo que os fatores citados acima não têm sido levados em consideração 

como no passado. Em Itaquaquecetuba, por exemplo, o acampamento se 

estabeleceu nas proximidades de um curso de água insalubre. 

Essa di iculdade também pode repercutir no tempo de permanência 

num mesmo local109, pois os Calons não deixam um pouso sem já ter um 

destino certo. Abandonar um acampamento consolidado parece algo 

muito pouco provável atualmente, como ica claro na fala de Carmem: “a 

gente não quer sair daqui, só sai se não tiver outro jeito”. Ela se refere aos 

desentendimentos entre o grupo de Itaquaquecetuba e o proprietário 

do terreno, que poderiam resultar na expulsão das famílias deste pouso 

ocupado, por ciganos, há mais de vinte anos. Durante esse tempo várias 

famílias passaram por ali, algumas deixaram o pouso enquanto outras 

permaneciam, uma dinâmica de movimentações rotativas que permitiu 

aos Calons permanecerem em movimento sem perder um pouso já 

consolidado. 

Virgínia Santos (2002) chegou a classi icar os acampamentos ciganos, 

de acordo com o tempo que eles permaneciam num mesmo local, como: 

transitórios, que duravam de 3 a 5 semanas; provisórios ou temporários, 

de 3 a 5 meses e de initivos, mais de 5 meses. Para os Calons que 

fazem parte do escopo desta pesquisa essa classi icação não parece ter 

grande aplicabilidade. Se a tomamos como referência, poderíamos dizer 

que o pouso de Itaquaquecetuba seria um acampamento de initivo, 

no entanto as famílias que encontramos lá hoje não são as mesmas 

daquelas de 5 meses atrás, assim como podem não ser as mesmas daqui 

a algumas semanas. Chegadas e partidas mantém o espaço em constante 

transformação.  

109 A permanência nesses acampamentos vai depender, também, de fatores citados no 
item “O nomadismo cigano”.
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[F3.40] Pouso em Itapecerica da Serra, 
São Paulo, 2008

Fonte: Fotografi a de Florencia Ferrari 
(CASAS DO BRASIL, 2012)

Florencia Ferrari (2010) observa que ao desocuparem um acampamento 

os Calons deixam para trás uma grande quantidade de resíduos. Para os 

ciganos o que importa é manter o espaço interno da barraca organizado, 

aquilo que está do lado de fora não é do seu interesse. Eles não guardam 

lixo dentro das habitações, pois o lugar da sujeira é no exterior. Ao 

comparar essa atitude com aquela dos nômades tradicionais percebemos 

que estes mantêm um comportamento mais sustentável. Quando os 

Beduínos se movem tudo que ica para trás são as pedras da fogueira, 

dando evidências do tamanho e do tipo de acampamento (FAEGRE, 

1979). 
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Quanto a organização e o posicionamento das barracas no terreno, os 

ciganos não parecem seguir normas tão rígidas quanto as observadas em 

outros contextos. As tendas dos moors, por exemplo, estão sempre em 

linha reta; as dos Berberes seguem um formato circular e nas das tribos 

afegãs as entradas precisam estar sempre voltadas para o sul (FAEGRE, 

1979). Maria de Lourdes Fonseca (1996) chega a registrar a organização 

das tendas de diversos acampamentos e comprova que não há nenhuma 

[F3.41] Pouso em Jardim Noronha, 
São Paulo, 1997

Fonte: Fotografi a de Luciana Sampaio 
(CASAS DO BASIL, 2012)
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regra quanto a orientação geográ ica das mesmas. A única tendência que 

elas parecem seguir é a de sempre terem as suas frentes voltadas para o 

centro do terreno, na maioria dos casos elas são organizadas de modo 

a criar uma área livre central onde a vida comum e pública acontece, 

um espaço de constante interação social. A coletividade é um fator de 

extrema importância para a comunidade cigana (FERRARI, 2010 e 

FONSECA, 1996).

[F3.42-43] Croqui das 
plantas de localização 

de dois acampamentos 
ciganos em Uberlândia

Fonte: Fonseca (1996)

A localização das barracas nos pousos re lete o status, a origem das 

famílias e as relações entre os ciganos. A barraca do chefe110 e sua 

família costuma ocupar um lugar de destaque, sendo uma das maiores; 

famílias provenientes de um mesmo Estado tendem a formar subgrupos 

dentro da comunidade local, como acontece em Itaquaquecetuba; e a 

110 Nos acampamentos visitados as turmas são lideradas por “chefes”. Figuras 
masculinas de grande prestígio entre os seus próximos.
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proximidade ou o distanciamento entre duas barracas são indicativos de 

boa convivência ou de divergências. Em contextos Beduínos a vizinhança 

entre habitações também denúncia as relações pessoais, quando os 

cabos de duas tendas negras se entrecruzam signi ica que as famílias 

estão unidas de alguma forma (FAEGRE, 1979).  

Fatores como o tamanho das famílias, sua condição inanceira e o luto 

in luenciam diretamente nas dimensões e ornamentações das barracas, 

que podem variar de 20 a 80 metros quadrados (CASAS DO BRASIL, 

2012). No acampamento de Itaquaquecetuba a barraca de uma viúva era 

uma das menores e mais simples. Se a família se transforma a barraca 

também se transforma. As barracas assim como as roupas re letem o 

espírito de seus moradores, a terceira pele é afetada diretamente pelo 

que acontece na quarta, do meio social e familiar. 

Diferentemente do contexto nomádico africano, a montagem das 

barracas ciganas é um trabalho tipicamente masculino, dura em torno de 

um dia e pode ocupar dois ou mais homens (CASAS DO BRASIL, 2012). 

[F3.44] Calons envolvidos na montagem da barraca e 
Calins na organização interna

Fonte: Ferrari (2010)
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[F3.45-46] Mulheres 
Rendille construindo a 
sua habitação 

Fonte: Prussin (1995)

As mulheres por sua vez icam encarregadas da limpeza e arrumação 

dos móveis e utensílios domésticos. Em primeira instância pode parecer 

que os homens exercem o domínio da arquitetura Calon, no entanto a 

organização interna das barracas é o que deve lhes conferir identidade, 

diferenciando-as umas das outras, e o espaço interno, doméstico, é 

controlado pelas Calins. 
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Para Prussin (1995), essa divisão de tarefas vai in luenciar na forma 

como meninas e meninos compreendem o espaço. Meninas focam no 

espaço interno e meninos no externo, fato que ela justi ica através da 

pesquisa realizada por Erik Erikson, que em 1968 observou os tipos de 

brincadeiras das crianças nômades. O “espaço contido” é o espaço das 

mulheres, são delas os assuntos domésticos realizados dentro ou perto 

do lar; enquanto que o “espaço expandido”, o espaço além, é o espaço 

dos homens, os trabalhos que se afastam muito da casa são de sua 

responsabilidade. Essa concepção do homem como sendo próprio do 

espaço público e da mulher restrita ao ambiente privado ou domiciliar é 

representada na mitologia grega por Hermes e Héstia. Ele o Deus errante, 

das viagens e do comércio e ela a Deusa dos laços familiares, do lar e da 

vida doméstica (SERRES, 1994). Para a autora, fundamentada pela sua 

experiência, isso também faz sentido quando analisamos a metodologia 

de projeto de arquitetas e arquitetos. O domínio do espaço doméstico 

teria levado as mulheres a projetarem de dentro para fora e os homens 

de fora para dentro. 

O tempo gasto para montar e desmontar um acampamento cigano é 

bem maior do que aquele registrado por pesquisadores no âmbito dos 

nômades tradicionais. Os Bakhtiari e os Qashgai levam em torno de 

uma hora e meia para desmontar um acampamento e icarem prontos 

para partir (FAEGRE, 1979). Uma mulher Tuaregue pode montar uma 

tenda em apenas 30 minutos (SHELTER, 1973). Atribuímos a isso o fato 

de que os ciganos Calons analisados nesta dissertação possuem mais 

posses: móveis, objetos, eletrodomésticos do que os nômades pgenuínos 

ou tradicionais. A barraca Calon contemporânea está repleta de bens 

de consumo e essa acumulação material interfere no modo como essas 

arquiteturas são transportadas. 

Os deslocamentos ciganos, de um pouso a outro, que já foram feitos a 

cavalo e com carroças puxadas pela tração animal, atualmente envolvem 
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a contratação de um caminhão de frete (CASAS DO BRASIL, 2012 e 

FERRARI, 2010). O uso de automóveis já era comum para os Beduínos no 

inal da década de 1970, como atesta Torvald Faegre:  

Caminhões e carros estão substituindo o camelo [...] 
Alguns Beduínos árabes agora contratam grandes 

caminhões para levar as mulheres e os ilhos, a tenda 
e todo o mobiliário para as novas pastagens, para 

as quais os homens seguem com os rebanhos111 
(FAEGRE, 1979, p. 16)

111 “Trucks and cars are replacing the camel […] Some Arabian Bedouin now hire big 
trucks to carry the women and children, and tent, and all the furnishing to new pasture 
lands which the men follow with the herds”

[F3.47] Carregando caminhão 
para a mudança de pouso

Fonte: Ferrari (2010)
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A arquitetura das barracas é composta basicamente por ripas de madeira 

e cordas, que formam a estrutura e por lonas, tecidos (cortinas) e 

plásticos que funcionam como mecanismos de vedação. De acordo com a 

classi icação de Faegre (1979) e Prussin (1995) elas seriam consideradas 

como tendas de armadura, já que a estrutura é independente da vedação. 

As cordas podem ser tensionadas e presas às lonas para mantê-las ixas 

e esticadas, sem que disso dependa a estabilidade dos pilares. É comum 

que todas as barracas tenham fechamentos laterais e nos fundos – feitos 

com lonas mais leves ou materiais reaproveitados de peças publicitárias 

(CASAS DO BRASIL, 2012) -  e que a frente seja aberta, podendo 

apresentar cortinas decoradas com rendas e/ou lantejoulas, que são 

fechadas durante a noite.

[F3.48] Dia de mudança no acampamento de Jardim 
Noronha, São Paulo, 1997

Fonte: Fotografi a de Luciana Sampaio 
(CASAS DO BRASIL, 2012)
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Se em outros casos o design da tenda nômade vai atender às necessidades 

ambientais - como na tenda negra Beduína que é aerodinâmica para não 

ser carregada pelo vento ou nas tendas de pele Tuaregues cujos tetos 

baixos são feitos para aguentar as tempestades de areia - nas barracas 

ciganas a forma vai remeter ao arquétipo da casa, com uma base 

retangular e uma cobertura triangular. O design nesse caso parece estar 

relacionado a questões afetivas de seus usuários. 

[F3.49] Exemplo de uma 
estrutura de barraca 
cigana com 9 pilares, 8 a 
10 traves e 6 cabos

Fonte: do autor

[F3.50] Exemplo de uma 
estrutura de barraca 
cigana com 9 pilares,  
1 ou 2 trave(s) e 6 cabos

Fonte: do autor
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[F3.51] Lateral das 
barracas, com lonas 
de vedação e cabos 
que dão estabilidade à 
estrutura e mantêm a 
cobertura no lugar

Fonte: Ferrari (2010)

[F3.53] Abaixo: a 
visualização do espaço 
da barraca pelo exterior 
é quase total

Fonte: Ferrari (2010)

[F3.52] Membranas e 
estrutura das barracas

Fonte: Ferrari (2010)
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[F3.54] Barraca em Jardim Noronha, São Paulo

Fonte: Fotografi a de Luciana Sampaio 
(CASAS DO BRASIL, 2012)

[F3.55] A forma da barraca remete 
ao arquétipo da casa

Fonte: Fotografi a de Rogério Ferrari (FERRARI, 2011)
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Do exterior das barracas se tem uma apreensão quase que total de 

seu interior, o que facilita o monitoramento da vida familiar112. Porém 

essa visibilidade do espaço doméstico não deve ser confundida com a 

inexistência do espaço privado. Só se deve entrar numa barraca quando 

convidado, o espaço privado existe e é marcado por limites não visíveis 

ao olhar gadje. 

Assim como o comportamento da quarta pele cria barreiras invisíveis 

no espaço, o espaço nômade também é capaz de estruturar o 

comportamento: 

Um tougan descreveu as canções obscenas 
cantadas quando as cabanas da vila estavam sendo 

desmontadas e preparadas para o transporte: ‘A 
vila está quebrada em pedaços, assim também 

estão as leis. Os insultos que eram tabu são agora 
permitidos’113 (OLIVER, 1975, p. 8)

Para o povo Tougan, as normas de convívio social da quarta pele só 

existem enquanto a terceira pele está materializada. 

A habitação cigana não possui partições do espaço que são muito comuns 

nas sociedades nômades africanas, feitas por barreiras ísicas – ou não 

- e associadas as dicotomias feminino/masculino ou sagrado/profano. 

Neste sentido o espaço das barracas é luído e permeável, bem diferente 

do que acontece nas tendas negras, onde cortinas delimitam o espaço 

das mulheres e homens (FAEGRE, 1979 e SHELTER, 1973).

112 A vigilância da vida privada vai além do alcance dos olhos, já que é possível 
estar sempre a par do que acontece em outros pousos graças às novas plataformas 
de comunicação que fortaleceram essa rede de informações, como o WhatsApp e o 
Facebook. 

113 “One tougan described the obscene songs sung at the time of the dismantling and 
transportation of the village huts: ‘The village is broken to pieces so are the ordinary laws. 
The insults which are taboo are now allowed’”
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Um espaço doméstico cuidadosamente ordenado parece ser comum à 

todas as culturas nômades (PRUSSIN, 1995). Os objetos e artefatos têm 

posições estabelecidas dentro das tendas, “o nômade sabe onde está 

tudo, se em movimento ou quando acampado”114 (FAEGRE, 1979, p. 8), 

de modo que o espaço acaba por assumir uma qualidade ixa em virtude 

do uso repetitivo ou do hábito (PRUSSIN, 1995). Tanto os objetos quanto 

o mobiliário vão ser capazes de setorizar o espaço interno da habitação, 

especialmente quando a tenda não possui divisórias internas.

Em outras palavras, a arquitetura nômade consiste 
na união de conjuntos de características pseudo-
ixas, não apenas de componentes de construção, 
mas de uma in inidade de ‘coisas’ normalmente 

não associadas à ‘arquitetura’, como o mobiliário 
[...] São os próprios elementos - tais como a cama 
e o seu suporte, os recipientes e a bagagem - que 

de inem o espaço arquitetônico e sua con iguração115    
(PRUSSIN, 1995, p. 189)

Na barraca cigana, apesar de cortinas poderem ser utilizadas para 

delimitar os espaços internos – como é comum acontecer durante a 

noite, dando uma certa privacidade aos ocupantes - a setorização é ixa e 

pode ser identi icada através dos móveis e objetos. 

O layout é organizado em forma de “L” ou “U”. Começando pela frent , 

em uma das laterais é montado o espaço da “cozinha”116 com panelas de 

114 “The nomad knows where everything is, whether when on the move or when camped” 

115 “Phrased another way, nomadic architecture consists of sets and assemblages of 
pseudo- ixed features, not only of building components but a multitude of ‘things’ normally 
not associated with ‘architecture’ such as furnishings […] It is the elements themselves – 
such as the bed, the bedding and its support, the containers and the baggage – that de ine 
the architectural space and its setting”

116 É na cozinha, no preparo das refeições, que as mulheres devem respeitar normas 
relacionadas ao tabu do “puro e impuro” (SANT’ANA, 1983; FONSECA, 1996, SANTOS, 
2002; FERRARI, 2010), de acordo com as quais aquelas que estiverem impuras não 
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[F3.56] Planta baixa exemplifi cando a organização 
do espaço na barraca cigana

Fonte: do autor
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alumínio, louças, pratos, copos, talheres e demais utensílios, pendurados 

em painéis de madeira ou expostos sobre uma mesa, seguidos dos 

eletrodomésticos: fogão, refrigerador, micro-ondas, liquidi icador. Na 

sequência, ainda na mesma lateral ou nos fundos da barraca, temos 

a televisão e aparelhos de som sobre prateleiras improvisadas com 

pranchas de madeira e cobertas com panos coloridos e enfeitados. Nos 

fundos essas prateleiras atravessam toda a extensão da barraca, elas 

servem de suporte para os sacos que armazenam os pertences da família 

e também de divisória, pois criam um corredor com a lona da barraca, 

esse espaço mais reservado pode ser utilizado para tomar banho e trocar 

de roupa. A outra lateral, oposta a cozinha, pode ou não seguir com as 

prateleiras para o suporte de demais objetos. No centro são posicionadas 

a cama e um conjunto de mesa e cadeiras. Quando as famílias possuem 

um carro este também deve ser guardado dentro da barraca (CASAS DO 

BRASIL, 2012 e FERRARI, 2010).  

Mesmo passando por desconstruções e reconstruções, a cama, entradas, 

móveis e objetos são mantidos na mesma ordem ou posição relacional. A 

barraca se move como uma unidade volumétrica completa, “os espaços 

interiores permanecem exatamente na mesma relação uns com os 

outros, independentemente da orientação externa”117 (PRUSSIN, 1995, 

p. 191)118. Essa qualidade ixa do espaço da habitação será fundamental 

para a compreensão que têm os nômades de que a tenda que uma família 

habita ao longo da sua vida, mesmo que em diferentes lugares, é na 

verdade a mesma habitação, como discutimos no início deste capítulo. 

devem preparar o alimento ou sequer dividir talheres com outra pessoa.

117 “Interior spaces remain in exactly the same relationship to each other regardless of 
external orientation”

118 Lembramos mais um vez que Prussin (1995) fala a partir da sua experiência com os 
nômades africanos, mas neste caso as suas observações também se aplicam na realidade 
Calon.
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[F3.58] Detalhes da 
decoração dentro 
das barracas 

Fonte: Ferrari (2010)

[F3.57] Detalhes da 
decoração dentro 
das barracas 

Fonte: Ferrari (2010)

[F3.59] Detalhes da 
decoração dentro 
das barracas, 
Jaboticabal, SP, 
2007

Fonte: Fotografi a 
de Luciana Sampaio 
(CASAS DO BRASIL, 
2012)
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[F3.62] Sacos 
para organizar os 

pertences

Fonte: Ferrari 
(2010)

[F3.61] Corredor 
nos fundos entre 
as prateleiras e a 
lona, Aracati, SP, 

2000

Fonte: Fotografi a 
de Luciana 

Sampaio 
(CASAS DO 

BRASIL, 2012)

[F3.60] Sacos 
para organizar os 

pertences

Fonte: Ferrari 
(2010)
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[F3.63-65] Página ao lado: barracas ciganas em Aracati, 2000; Jaboticabal, 2009 e 
Itaquaquecetuba, 2008

Fonte: Fotografi as de Luciana Sampaio (CASAS DO BRASIL, 2012)

[F3.66] Detalhe da organização na lateral das barracas

Fonte: Ferrari (2010)

A organização dos objetos dentro da tenda é de grande relevância para 

além das atividades do dia a dia nômade. Pertences bem armazenados 

facilitam na desmontagem e montagem das barracas. 

Os sacos tecidos ou caixas de madeira dobrada são 
tão importantes quanto a própria tenda: a tenda 

abriga o nômade, os sacos abrigam as suas posses119 
(FAEGRE, 1979, p. 8)

Parte importante da arrumação do espaço nômade acontece através 

dos materiais têxteis, na forma de sacos ou bolsas eles armazenam os 

pertences dos Tuaregues (FAEGRE, 1979) e dos Calons (FERRARI, 2010).  

Neste caso os sacos, juntamente com as roupas de cama, colchas, cortinas 

e toalhas de mesa fazem parte do conjunto de peças chamadas de “trem 

de canto”. 

119 “The woven bags or bent-wood boxes are as important as the tent itself: the tent 
shelters the nomad, the containers shelter his possessions”
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Quando você entra numa barraca que você vê tudo 
duma cor só, você num vê os panos... Então aquilo é 
os trem de canto! É tudo! Quando você entra numa 

barraca e tá toda verdinha, em todos os lugares você 
olha é verdinha os tecidos, aquilo é trem de canto! É 

tudo junto! É como um jogo de cama que a gente fala 
que é completo! (GILZA, 2015)

Ferrari observa como no universo Calon os “tecidos mediatizam o contato 

entre pessoas e objetos” (2010, p. 26). Para a autora o hábito de cobrir 

móveis e eletrodomésticos com “paninhos ou rendas” coincide com uma 

tradição popular brasileira. Nas tendas negras iranianas, Faegre dá a 

dimensão do uso dos materiais têxteis na organização do espaço interno: 

Dentro da tenda o chão é coberto com tapetes. 
Grandes sacos de tecido cheio de grãos e bens 

domésticos, sacos com ios e tapetes enrolados 
são colocados contra as paredes [...] Durante o dia, 

a cama é enrolada e empilhada contra a parede 

traseira120 (FAEGRE, 1979, p. 49)

Os nômades têm nos materiais têxteis um elemento fundamental para 

a construção das arquiteturas, a ornamentação do lar, a organização 

do espaço e o armazenamento das suas posses. Tudo isso graças 

as possibilidades apresentadas por estes materiais que podem ser 

esticados; podem cobrir as super ícies, modi icando suas características 

visuais de cor, brilho e textura; podem ser dobrados, ocupando pouco 

espaço e podem acondicionar, ensacar, empacotar ou entrouxar outros 

elementos. 

120 “Inside the tent the loor is covered with carpets. Large carpet bags illed with grain 
and household gods, spindle bags with yarn, and rolled up carpets are placed against the 
walls […] During the day, the bedding is rolled up and stacked against the rear wall“



[F3.67] Detalhe das panelas expostas na barraca cigana

Fonte: Fotografi a de Rogério Ferrari (FERRARI, 2011)
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3.5_De paredes sólidas para paredes de membrana

Para o ilósofo Vilém Flusser (1999) existem dois tipos de paredes: as 

paredes sólidas e as paredes de membrana. A grande questão entre elas é 

que as paredes sólidas devem resistir a força da gravidade, pois se forem 

derrubadas uma nova parede deve ser construída em seu lugar, já as 

paredes de membrana estão mais preocupadas com a força dos ventos, 

pois serem derrubadas não é um problema, uma vez que elas podem ser 

erguidas novamente, seu desa io é não serem carregadas pelo vento. 

Frente a este estímulo as paredes de membrana podem tanto tentar 

resistir ou explorar a força dos ventos. A resistência seria um caminho 

um tanto quanto irracional, como acontece no caso dos guarda-chuvas, 

que nunca funcionam quando mais precisamos deles e na primeira rajada 

de vento quebram ou são levados para longe. Para o autor não restam 

dúvidas de que a melhor opção seria usar o vento a seu favor, como nas 

velas de um barco ou nas pipas.  

Se nos preocupamos com os ventos - algo que conseguimos sentir, ouvir, 

mas não vemos - nós começamos a pensar de forma mais imaterial. Esse 

é o pensamento que rege a arquitetura nômade, feita de paredes de 

membrana que tiram proveito daquilo que é oferecido pela natureza. 

O artista Do-Ho Suh transforma em suas obras as paredes sólidas 

da arquitetura sedentária em paredes de membrana. Ele recria, em 

tamanho real, as casas onde habitou em tecido e linha. Em Seoul Home 

estão os trabalhos de carpintaria, os azulejos, portas e janelas da casa da 

sua infância, onde viveu com seus pais na Coréia. Não se trata de uma 

reprodução exata, muito menos da própria casa em sua materialidade 

original, a obra é a representação da memória do artista, uma memória 

de um tempo vivido nos espaços. Essa casa fantasma, a casa da memória, 
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[F3.68] Do-Ho Suh, 
Seoul Home, 1999

Fonte: Disponível 
em < http://www.
lehmannmaupin.
com/artists/do-ho-
suh > acesso em 21 de 
fevereiro de 2017

[F3.69] Do-Ho Suh, 
Perfect Home, 2002

Fonte: Disponível 
em < http://www.
lehmannmaupin.
com/artists/do-ho-
suh > acesso em 21 de 
fevereiro de 2017

ica pendurada pelo teto da galeria, recebendo a in luência do vento e da 

luz.

Ao se sentir nostálgico e deprimido em Nova Iorque, ele decide resgatar 

um espaço do passado para aliviar as di iculdades do presente. Assim 

como um paraquedas, a casa da memória de Suh pode ser dobrada, 

colocada em uma mochila e transportada para qualquer lugar. Seoul 

Home é como uma tenda nômade, pronta para servir sua função quando 

necessário. 
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Neste capítulo trouxemos a discussão acerca da denominação utilizada 

para se referir às construções nômades. Seriam elas abrigos, arquiteturas 

vernaculares ou apenas arquiteturas? Este trabalho está alinhado com 

a defesa de que as habitações nômades são sim arquiteturas, como 

apresentado por Prussin (1995) e Jarzombek (2013). Elas podem não 

compor um quadro de grande representatividade da arquitetura clássica 

ou contemporânea, mas são parte importante das origens da arquitetura 

como manifestação cultural. 

ARQUITETURA SEDENTÁRIA ARQUITETURA NÔMADE

Deve durar “para sempre” O tempo de vida da arquitetura é o 
mesmo da família que a habita

Longevidade através da preservação da 
matéria original

Longevidade através da preservação do 
saber e das técnicas

Torna-se um obstáculo e obstruí a 
paisagem Possuí um espírito temporário

Grandes esforços para serem 
transportadas Transportadas facilmente

Concebida por um indivíduo 
(star-system) Concebida pelo cole  vo feminino

Construída por homens (anônimos) Construída por mulheres

Construída de acordo com os interesses 
do mercado

Construída de acordo com a 
necessidade de abrigo das novas 

famílias

Possui valor de mercado Possui valor, mas não de mercado

Armazena os bens de consumo da 
acumulação material

Armazena os artefatos nômades, 
apenas o necessário

Proteção das ameaças naturias, 
materiais e  sicas Proteção do sobrenatural

Paredes Sólidas Paredes de membrana

[Quadro 02] Arquitetura sedentária 
e arquitetura nômade

Fonte:  Elaborado pelo autor
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Dissertamos sobre arquiteturas vernaculares, no sentido de que são 

“[...] normalmente construídas por seus proprietários ou pela própria 

comunidade, utilizando técnicas tradicionais [...] acomodando valores, 

economias e estilos de vida das culturas que as produzem”121 (OLIVER, 

2003, p. 14); sem que isso as menospreze ou faça referências a aspectos 

rudimentares, como se fossem construções menos desenvolvidas ou 

desprovidas de tecnologia. 

Reconhecemos que nem toda arquitetura vernacular é uma arquitetura 

nômade, então buscamos apresentar quais seriam as suas especi icidades. 

Expomos arquiteturas que além de serem construídas por povos que 

apresentam, ou já apresentaram, um comportamento nômade122:  

Têm a sua existência diretamente vinculada a de um núcleo  »
familiar. Quando essa família não mais existir estas arquiteturas 

serão desintegradas.

São capazes de preservar o saber e as técnicas construtivas. »

Têm consciência da sua efemeridade, o que não signi ica que  »
sejam construções de pouca durabilidade. Tratamos de uma das 

formas de habitar mais antigas do homem e que ainda resiste no 

mundo contemporâneo. 

Podem ser facilmente transportadas e reconstruídas. As casas  »
dos Rendille podem passar por esse processo por mais de 

doze mil vezes (PRUSSIN, 1995). Porém é preciso atentar que a 

121 “[…] they are costumarily owner-or community-built, utilizing traditional 
technologies […] accommodating the values, economies and ways of life of the cultures that 
produce them”

122 Dos exemplos talvez a natureza dos ciganos Calon seja a mais complexa a esse 
respeito, só que ainda assim optamos por considera-los como uma população que 
manifesta traços de um nomadismo muito particular.
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potência para a mobilidade pode ou não se manifestar, algumas 

arquiteturas nômades podem não ser transportadas, sendo 

reconstruídas com novos materiais a cada deslocamento. 

São criadas e construídas a partir de um esforço coletivo  »
(feminino) de acordo com a necessidade de abrigo das novas 

famílias.

Incorporam, mesmo que de forma inconsciente, noções de  »
ecologia e sustentabilidade: elas utilizam matérias primas e 

técnicas derivadas do local onde estão inseridas; armazenam 

apenas o necessário; não obstruem a paisagem e não 

comprometem os recursos das gerações futuras. 

Protegem os seus ocupantes de ameaças sobrenaturais. »

Todas essas características estão organizadas no Quadro 02, no 

qual apresentamos as contraposições entre arquitetura nômade e 

arquitetura sedentária. Esperamos ter demonstrado como algumas 

dessas arquiteturas são construídas, reconstruídas e transportadas e 

ter contribuído para o reconhecimento dessas construções enquanto 

arquiteturas. 



AMARRAÇÕES
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4_AMARRAÇÕES: PELES COMO REGISTROS DA MEMÓRIA

Nos restaria então tratar das duas últimas peles do ser humano nômade. 

O nosso método para abordá-las será através das três primeiras, já que 

o foco desta pesquisa sempre esteve na cultura material, concentrada 

na segunda e terceira peles. Esperamos assim concluir a dissertação e 

demonstrar as relações entre arquitetura e indumentária nos contextos 

nômades, embasados pela compreensão de que as peles se afetam 

diretamente, decisões tomadas e operações realizadas numa delas 

geram rebatimentos diretos nas outras. O esquema concêntrico proposto 

por Hundertwasser pode ser bastante didático, mas também um tanto 

quanto reducionista para ilustrar essas interações. 

4.1_A pele da identidade

A quarta pele é referente ao meio social, sem se restringir ao nível familiar 

e estendendo-se ao conjunto de grupos que gerem a vida coletivamente 

num tecido comunitário (RESTANY, 2003). No caso nômade gostaríamos 

de incluir o que consideramos ser parte importante desse tecido. Os 

animais. Na proposta original das cinco peles o artista vienense parece 

considera-los como parte da quinta e última, sem que eles recebam 

grande destaque. 

Não estamos incluindo todos os animais na quarta pele nômade, mas 

apenas aqueles de maior importância para o seu desenvolvimento. 

Os meninos Tuaregues e Beduínos, por exemplo, são levados ao 

acampamento dos camelos – os animais têm um acampamento separado 

daquele das famílias - onde devem permanecer até aprenderem a “arte 

da criação de animais” e a sobreviver no deserto, lá “eles dormem à céu 
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aberto, vivem exclusivamente com leite de camelo, e são moldados por 

essas privações”123 (FAEGRE, 1979, p. 66). Nessa experiência os meninos 

são despidos de sua terceira pele e através de um fortalecimento da 

quarta (representada pelos companheiros e pelos animais) desenvolvem 

as habilidades necessárias para a sua sobrevivência. 

Na quarta pele se fortalece a identidade de um grupo, comunidade ou 

nação, que estará associada aos sinais pelos quais esse conjunto se 

a irma perante o mundo. Hundertwasser se dedica ao redesign de selos 

postais, placas de automóveis e bandeiras, só que esses não são os únicos 

códigos nesse processo de comunicação, as nossas três primeiras peles 

também fazem parte dele, ou poderiam fazer. 

Nos referimos a uma identidade social ou coletiva bastante difundida 

no âmbito da antropologia (HAESBAERT, 1999). Nos interessa discutir 

a identidade nômade a partir de seus artefatos e da sua oposição com 

a cultura material não-nômade. Nossa intenção não é hierarquizar, mas 

apenas perceber as diferenças e estimular um diálogo. 

A questão é que enquanto os não-nômades nem sempre atuam na 

produção do mundo material em que vivem, os nômades respondem 

às suas necessidades ísicas e psicológicas com designs conscientes, 

exercendo controle - percebido ou real - sobre a sua cultura material. 

Segundo Prussin (1995), esse controle é essencial para a satisfação 

ambiental – no caso dos espaços auto-projetados e de inidos pela 

arquitetura – para a identidade e para a saúde mental. 

Na arquitetura das tendas ciganas e na organização dos acampamentos, 

esperamos não ter deixado dúvidas quanto ao controle exercido pelos 

Calons. No que concerne a indumentária o controle continua sendo 

123 “They sleep in the open, live exclusively on camel’s milk, and are toughened by these 
privations”
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exercido, especialmente no universo feminino. Mesmo que as Calins não 

estejam confeccionando as suas próprias roupas, a produção sob medida 

permite que elas sejam agentes de criação do design das peças, de inindo 

modelos, estilos e materiais. Por outro lado, a inserção da indumentária 

masculina no sistema do prêt-à-porter restringe a agência do usuário 

sobre as peças. Como exposto o estilo country pode ter se desenvolvido 

tanto como uma reverberação daquilo que estava sendo utilizado 

pelo meio não-nômade – como propôs Ferrari (2010) ao lembrar da 

popularidade do estilo no interior paulista – quanto como estratégia 

de conexão com o cavalo, que permitia os deslocamentos ciganos no 

passado. 

[F4.1] Relação dos Calons com o cavalo

Fonte: Fotografi a de Rogério Ferrari (FERRARI, 2011)
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Mesmo focados na discussão da cultura material nômade esperamos 

ter deixado evidente que ela está repleta de imaterialidade, expressa 

na forma de mitos, crenças e rituais. Como quando uma “curandeira” 

convida os espíritos que irão ajudá-la a curar as pessoas doentes, a 

mostrar a causa das enfermidades, a revelar quem está enfeitiçado 

por quem e a aconselhar os membros daquela comunidade através de 

um pano vermelho, pó branco, seixos pretos e estatuetas (GABRIEL, 

1992).  Acreditar nesses símbolos reforça a coesão desses grupos, eles 

representam a unidade de singularidade daqueles que os respeitam 

(OLIVER, 1975). 

[F4.2] Cavalo e família 
Calon, Arati, SP, 2000

Fonte: Foto de Luciana 
Sampaio (CASAS DO 
BRASIL, 2012)



[F4.4] Cerimônia com dança dos aborígenes australianos

Fonte: Jarzombek (2013)

[F4.3] Dança da tribo Karo, na Etiópia

Fonte: Jarzombek (2013)
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Na gama de sinais não materiais da identidade, destacamos a 

performance dos corpos. Movimentos, gestos e posturas são capazes de 

ampliar as esferas de signi icação das primeiras peles.  A dança é uma 

dessas manifestações “capaz de fortalecer a identidade de um grupo 

e de estabelecer uma conexão entre os humanos e não-humanos”124 

(JARZOMBEK, 2013, p.39). 

Através dos movimentos da dança, ampli icados pelas vestes e 

ornamentações, o corpo nômade pode ativar novas potências 

comunicativas, artísticas e espirituais. Essa relação entre a dança e a 

segunda pele nos remete aos parangolés de Hélio Oiticica. O artista 

“a irmava [...] que o corpo do espectador não era o suporte da obra, 

124 “these types of dances [...] served to af irm the identity of the group and establish the 
link between the humans and the non-humans”

[F4.5-6] Ao lado: homem !Kung 
performando dança ritual em frente 
à sua cabana, Botswana. Abaixo: 
detalhe da tornozeleira de conchas 
em dança tribal no deserto Kalahari

Fonte: Jarzombek (2013)
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que se tratava mais de uma incorporação [...] que se realizava por meio 

da dança, ou melhor, na e pela estrutura da dança” (JACQUES, 2003, 

p. 29). Algo semelhante acontece com o corpo nômade, suas vestes e 

ornamentações. 

[F4.7-8] Uma mistura entre dança e concurso de 
beleza entre os jovens Wodaabes

Fonte: Bovin (2001)
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As danças são parte crucial para a apreensão da cultura Wodaabe. 

Homens e mulheres dedicam grande parte do seu tempo preparando 

seus corpos para essas performances - para cada uma delas suas 

primeiras peles devem ser ornamentadas de uma determinada maneira - 

que são realizadas para escolher o jovem mais bonito, para formar novos 

casais, para receber outros clãs e, no passado, até para marcar o início de 

guerras.

Nos acampamentos Calons que tivemos contato não foi identi icada 

a presença de uma dança que tivesse características su icientemente 

singulares para ser denominada como “dança cigana”, ou que se 

[F4.9] A “dança da 
guerra” é a mais 
importante da cultura 
Wodaabe, sendo 
dançada apenas pelos 
homens mais bonitos. 

Fonte: Bovin (2001)
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assemelhasse ao estilo popularmente difundido como uma variante 

do lamenco. Nas festas dançam-se o forró ou vertentes do sertanejo e 

do arrocha. Podemos considerá-las como danças ciganas apenas por 

serem performadas por corpos ciganos, em especial os das Calins cujos 

vestidos desenham contornos coloridos no espaço e os lenços e pulseiras 

balançam ruidosos. 

[F4.10] Danças entre 
ciganos calons na Bahia

Fonte: Fotografi a 
de Rogério Ferrari 
(FERRARI, 2011)

Se considerarmos que parte da constituição da identidade nômade 

está ligada ao controle exercido na criação da sua cultura material, a 

sedentarização é uma ameaça a esse sistema, trazendo “consequências 

emocionais e cognitivas muito mais graves do que nós ainda podemos 
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imaginar”125 (PRUSSIN, 1995, p. 205). A sedentarização das tribos 

africanas ocasionou uma mudança na criação e controle das arquiteturas. 

“O processo coletivo, que marcou a criatividade arquitetônica se dissipa 

[...] a mulher não tem mais controle sobre a criação do seu domicílio e 

gradualmente perde os direitos legais sobre ele”126 (PRUSSIN, 1995, p. 

205). 

125 “[…] sedentarization has far more dire emotional and cognitive consequences than we 
have yet to realize”

126 “The collective process, which marked architectural creativity, becomes dissipated […] 
the woman is no longer in control over the creation of her domicile, and she gradually loses 
legal rights over it”

[F4.11-12] Danças entre 
ciganos calons baianos

Fonte: Fotografi a 
de Rogério Ferrari 
(FERRARI, 2011)
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Para compreender a fundo os efeitos da sedentarização na cultura 

material cigana seria necessária uma pesquisa de campo dedicada às 

famílias que deixaram a vida em acampamentos. Podemos inferir que, 

mesmo habitando em casas sedentárias as Calins podem continuar 

exercendo o seu controle na organização e ornamentação do ambiente 

doméstico. Quanto as vestimentas, parece que antes da sedentarização 

o desa io que se apresenta é o desinteresse de parte das novas gerações 

que tem preferido as roupas de gadje. Não que isso represente indícios 

da extinção dos trajes como apresentados neste trabalho, até mesmo 

porque, como foi visto, a incorporação de membros não-ciganos – 

especialmente mulheres – é bastante comum. Elas inclusive podem ter 

sido responsáveis por inúmeras transformações na indumentária Calin, 

o que optamos por interpretar como sinais de vitalidade, dinamismo, 

criatividade e auto-con iança da cultura cigana. O orgulho no uso dos 

trajes é o que os sustenta como manifestações da identidade Calon. 

4.2_A pele planetária

A quinta pele é relativa ao meio planetário, à terra.  Através dela 

discutiremos como é a relação entre nômades e o seu entorno. A 

intimidade nômade com a terra pode ser observada pela capacidade 

de reconhecer as características mais minuciosas da paisagem, que 

serão utilizadas para desenvolver um apurado sistema de orientação. 

Os Inuit percebem diferentes tonalidades de branco e possuem mais 

de 200 palavras para se referir à “neve” (LOUEKARI, 2000). No deserto, 

os nômades desenvolveram habilidades de rastreamento, um profundo 

senso de observação e um conhecimento vasto de características 

geográ icas e topográ icas da lora e fauna (PAPANEK 1995 e PRUSSIN, 

1995).
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Victor Papanek enaltece a capacidade de observação e de absorver e 

guardar detalhes dos Inuit, ao comprovar que os mapas desenhados 

por eles “há cento e cinquenta anos são tão precisos como os mapas 

modernos feitos a partir de fotogra ias aéreas” (PAPANEK, 1995, p. 255). 

A familiaridade com o espaço é tal que os Inuit também esculpem mapas 

táteis tridimensionais em madeira, uteis em especial para serem usados 

nos barcos e caiaques, por serem compactos, de rápida apreensão e 

lutuarem caso caiam das embarcações.  

[F4.13] Mapas táteis Inuit

Fonte: Papanek (1995)

Enquanto o não nômade se orienta no espaço através de placas, marcos, 

GPS e aplicativos, o conhecimento espacial do nômade vem de uma 

variedade de fontes adicionais. Sua sensibilidade em reconhecer as 

nuances da paisagem – sombras, cores, texturas – associada ao conjunto 

de memórias e de experiências compartilhadas oralmente – através de 
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histórias, cantos ou poesias – permite com que eles desenvolvam um 

esquema espacial bem resolvido para se movimentar de forma e iciente. 

Os Inuit usam referências naturais que incluem o vento; o grau de 

salinidade do ar; pequenas diferenças no contorno, tipo, humidade e 

dureza do gelo; umidade do ar; distância da costa e o “ruído” do gelo. 

Os nômades podem criar marcos na paisagem através de mitos sobre 

as formação das montanhas, mares e rios, o que em alguns casos acaba 

conferindo o status de sagrado ao lugar. Para os Inuit Netsilik, os lugares 

onde a rena era caçada ou o salmão pescado são sagrados, neles seria 

preciso apaziguar os espíritos dos animais mortos, para assim garantir o 

equilíbrio da natureza (GERMAIN, 1995 e PAPANEK, 1995).

De modo geral, as pessoas tendem a con iar nas informações fornecidas 

pelo mundo exterior – em especial as informações visuais - para se 

orientar e orientar os objetos ao seu redor, o que demonstra a nossa 

dependência de campo. Prussin (1995) cita estudos realizados com 

crianças navajos e crianças americanas, mostrando como as primeiras são 

muito mais independentes de campo127 e possuem maiores habilidades 

de percepção cognitiva. O desenvolvimento dessas habilidades estaria 

relacionado às diferenças na experiência ambiental nômade.

Para se orientar no espaço o homem ocidental supõe eixos ixos de norte-

sul e leste-oeste (direções cardinais). Já os nômades, africanos, podem 

usar a mesma palavra para designar direções diferentes, dependendo 

de quem as está utilizando e da onde estão sendo utilizadas. A palavra 

“sahel” que tradicionalmente foi utilizada para designar os limites do 

deserto do Saara, dando origem ao seu nome, em árabe signi ica “banco 

de mar ou rio”. Na Argélia era um sinônimo de “sul”, no Marrocos de 

“oeste” e em Mali de “norte” (FAEGRE, 1979). 

127 Dependência/Independência de campo são conceitos da área de estudos cognitivos. 
Foram propostos pela primeira vez pelo psicólogo americano Herman Witkin em 1962.
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O não-nômade organiza o espaço geometricamente, medindo os 

percursos com unidades de distância, já o nômade mede e avalia as 

distâncias com base no tempo necessário para realiza-las. Levando em 

consideração essas diferenças, pode-se dizer que os nômades usariam 

um sistema “hodológico”128 para se guiar no espaço.

Eles não se orientam no espaço de acordo com as 
direções cardinais isicamente mensuráveis, mas 
ao longo de caminhos ou direções em resposta a 

características topográ icas no ambiente natural129 
(PRUSSIN, 1995, p. 35) 

No espaço hodológico o indivíduo satisfaz os seus desejos e necessidades 

através dos caminhos e possíveis obstáculos ou barreiras (LIMA, 2009).  

O nômade adquire o seu conhecimento espacial a partir da experiência do 

movimento, assim como o navegador desenvolve o seu senso de direção 

navegando, ambos compõem uma coleção de memórias de experiências 

e informações compartilhadas (PRUSSIN, 1995). É exatamente o que 

descreve Ferrari (2010) ao relatar como os Calons se orientam no espaço 

das cidades sendo, em alguns casos, analfabetos e não dominando a 

lógica de sinalização gadje de placas e nomes de ruas. 

A ideia de que por serem nômades esses povos não estabelecem uma 

conexão com a terra é um equívoco. Pode não haver o conceito de 

propriedade da terra, mas essas populações têm um sentido apurado 

da geogra ia do lugar, em alguns casos chegando a delimitar fronteiras 

territoriais entre os grupos (JARZOMBEK, 2013). 

128 Hodologia (“hodos” do grego “caminhos”) é um conceito de um ramo da psicologia 
criado pelo alemão Kurt Lewin nos anos 1920-30.

129 “They do not orient themselves in space according to the physically measurable 
cardinal directions, but along paths or directions in response to topographic features in 
the natural environment”
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Outra crença infundada seria a de que os nômades – tradicionais - 

deixam as terras por onde passam inférteis ou piores, quando na verdade 

eles aumentam a fertilidade dessas áreas através da adubação (FAEGRE, 

1979). É desse lugar que se obtém o necessário para suprir o seu estilo 

de vida e para permitir que as tradições sejam levadas para o futuro.  

4.3_Arte e memória dos povos nômades

Paul Oliver (1975) faz uma crítica ao modo como antropólogos, 

historiadores da arte e críticos tratam a estética de comunidades tribais. 

Eles estariam muito mais preocupados em descrever do que interpretar 

e partiriam quase sempre de um ponto de vista ocidental que delimita e 

restringe aquilo que poderíamos considerar como expressões artísticas. 

O que acontece é que muitas culturas nômades, como os Wodaabes 

(BOVIN, 2001) e os Inuit (PAPANEK, 1995) não identi icam um “artista” 

em seu meio, todos os membros da comunidade são artistas em potencial, 

a arte faz parte do dia a dia, arte é uma necessidade da vida nômade. 

No Ocidente [...] Pensamos que podemos participar 
olhando para a arte. Todos os Wodaabe criam arte. 

Cada indivíduo é um criador ativo, decorador e 
performer - e um potencial inovador. Nossa categoria 
de arte é diferente: nos primórdios do renascimento 

na Europa os artistas se diferenciaram das pessoas 
comuns130 (BOVIN, 2001, p.15)

130 “In the West [...] We think we can participate by looking at art. The Wodaabe all 
create art. Every individual is an active creator, decorator and performer – and a potential 
innovator. Our category of art is different: in early renaissance times in Europe artists 
became differentiated from ordinary people”
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Decorar as habitações, confeccionar e bordar os trajes, realizar as 

tatuagens e pinturas corporais, criar esculturas, tecer tecidos e tapetes 

são todas atividades artísticas. Não há distinção entre bens decorativos 

e utilitários (PAPANEK, 1995). A arte nômade, antes de ser tratada como 

uma posse, de ser possuída, ela é vivida. “São atos transitórios, relações” 

(PAPANEK, 1995, p. 260). 

Os “Tupilak” Inuit mostram como a arte é produzida mais como um ato 

efêmero e menos como uma posse. São pequenas esculturas cuja “função” 

original seria a de absorver os sentimentos e energias más e violentas do 

escultor, a peça que cabe na palma da mão após pronta é lançada no mar 

ou rio, com isso o escultor e a sua família icam livres da negatividade.

[F4.14] Tupilak Inuit

Fonte: Papanek (1995)
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Identi icamos três pontos fundamentais da 

estética nômade. O primeiro é reconhecer que 

tratamos de uma estética predominantemente 

feminina (PRUSSIN, 1995 e BOVIN, 2001), como 

nos esforçamos para deixar evidente ao longo 

desta dissertação. 

O segundo ponto está diretamente relacionado 

ao material nômade por excelência. O Tecido. Ao 

observar as mulheres dobrando as coberturas 

das tendas e guardando seus pertences em 

sacos, reconhecemos que lidamos com uma 

estética de dobras (PRUSSIN, 1995). Através 

das dobras aproximamos dois planos ao mesmo 

tempo que dividimos e organizamos os espaços 

(QUINN, 2003), a dobra envolve e delimita 

com intimidade, “representa a passagem de 

um espaço efetivo para um espaço afetivo” 

(EISENMAN, 2008). 

O último ponto da estética nômade seria a 

simetria. Bovin (2001) levanta essa questão ao 

observar que as ornamentações feitas no corpo 

dos Wodaabes são sempre simétricas, o que ela 

relaciona com a distribuição das cargas para o 

transporte dos bens. Prussin (1995) também 

vê in luência da simetria nas arquiteturas 

nômades, em especial nas casas do povo Gabra. 

Gostaríamos de acrescentar que a estética 

nômade também é uma manifestação da 

efemeridade, só que para isso precisaríamos 

[F4.15] A simetria 
para os Wodaabes: 

nos chifres do gado, 
no carregamento 
dos burros e nas 

maquiagens

Fonte: Bovin (2001)



238

Arquitetura por um io:

Amarrações:

limpar as nossas concepções ocidentais a respeito daquilo que é efêmero.  

É nesse sentido que recorremos a ajuda de Teshome Gabriel (1992), 

pesquisador do comportamento nômade. Ele ressalta a importância 

da cultura oral nas comunidades africanas e a irma que a chave para a 

compreensão das sociedades nômades está naquilo que é invisível, no 

entendimento do imaterial. Gabriel contrapõe uma cultura do registro 

oral com uma cultura do registro escrito. Uma imaterial e outra material. 

O autor relata como viajantes icaram assombrados ao ver que diferentes 

culturas nômades dedicavam o seu trabalho em artefatos efêmeros. 

Estaria aí a grande questão para a preservação do saber nômade. A 

história não vive no objeto, mas sim na cultura, e para que ela seja 

preservada o objeto deve perecer e se tornar parte da memória de um 

povo. É preciso aceitar que o invisível, o que pereceu, também faz parte 

da história, o que pode ser complicado para a mente ocidental que tende 

a “congelar o passado” transformando-o em mármore ou bronze. 

Dessa forma, ele propõe que passemos a viver entre ruínas. Ruína é 

uma metáfora para a expedição através da memória, são lugares onde 

diferentes lembranças, nostalgias, histórias e experiências residem 

(GABRIEL, 1992). 

O que construímos na memória é diferente do evento em si, pois as 

memórias estão em constante transformação.  

Viver entre as ruínas é, portanto, viver num estado 
perpétuo de ensaios - num estado de contínua triagem 

de memórias - imagens e memórias de até mesmo 
aquelas coisas, acontecimentos e povos que há muito 

tempo foram esquecidos131 (GABRIEL, 1992, p. 219)

131 “To live among ruins is therefore to live in a perpetual state of rehearsals – in a state 
of continuous screening of memory-images and memories of even those things, events, and 
peoples, who are long forgotten”
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[F4.16-17] À esquerda: autorretrato de uma jovem Wodaabe destacando suas 
tatuagens e escarifi cações. Á direita: diferentes padrões de pintura facial

Fonte: Bovin (2001)

[F4.18-19] Figura humana estilizada presente tanto 
nas tatuagens quanto nos bordados Wodaabes

Fonte: Bovin (2001)
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[F4.20] Escarifi cações feitas pelos Wodaabes com uma lâmina de barbear

Fonte: Bovin (2001)
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Ao vivermos nas ruínas da memória seríamos capazes de preservar 

a nossa identidade, o que pode ser comprovado pelo estudo das peles 

nômades. Os registros da identidade e da memória nômade se dão 

através de manifestações efêmeras. 

Nada de papéis, documentos ou certidões, a memória das sociedades 

ágrafas pode icar gravada nos corpos, através das marcas, das roupas 

e dos movimentos (HILKNER; HILKNER, 2012). “A palavra que os 

habitantes das Ilhas Andaman usam para descrever a pintura corporal 

signi ica literalmente ‘para lembrar’”132 (JARZOMBEK, 2013, p. 26). 

As marcas na primeira pele nômade – tatuagens e escari icações - 

identi icam seus corpos e contam a história daquele que as carrega. 

Para Sheila Paine, elas foram transformadas em bordados, transferidas 

do corpo para o tecido, da primeira para a segunda pele. “Marco Polo 

chamou as tatuagens de ‘bordados na pele” e, de fato, o bordado é muito 

mais relacionado à tatuagem do que à tecelagem, feltragem ou tricô. 

Ambos empregavam o simbolismo através de padrões. Ambos tinham 

associações mágicas”133 (PAINE, 2008, p. 9).

Na cultura Wodaabe é possível saber se um jovem é casado e se já ganhou 

concursos de beleza através de suas tatuagens e cicatrizes (BOVIN, 

2001); já os bordados em suas vestes simbolizam a história da família e 

suas propriedades (SCHOESER, 2003). As tatuagens de uma mulher Inuit 

indicam se ela já teve ilhos, quantas vezes ela icou doente ou precisou 

de proteção espiritual (GERMAIN, 1995). Através de seus colares 

132 “The word that the Andaman islanders use to describe body paint means literally to 
remind or to remember”

133 “Marco Polo called tattooing ‘ lesh embroiderie’ and indeed embroidery is much more 
closely related to tattooing than to weaving, felting or knitting. Both employed symbolism 
expressed in pattern. Both had magical associations”



242

Arquitetura por um io:

Amarrações:

sabemos quantos pretendentes já teve uma mulher Masai (CORDWELL; 

SCHWARZ, 1979).

Nada de plantas baixas, manuais ou enciclopédias, O saber arquitetônico 

é registrado e transmitido através da repetição dos movimentos dos 

corpos a cada novo deslocamento, construindo e descontruindo suas 

casas. A constante produção de uma cultura material efêmera, integrada 

aos rituais e às cargas emocionais é fundamental para a manutenção do 

bem-estar. 

Na cultura material sedentária essa conexão com a imaterialidade é cada 

vez menos comum. Muitas das questões que os designers e os usuários 

estão tentando abordar - questões de sensibilidade, originalidade e 

tradição arquitetônicas, individualidade e coletividade, valor, conteúdo 

e signi icado - podem ser ilustradas e iluminadas por um estudo da 

produção nômade. 

4.4_Considerações fi nais

Esta dissertação contribuiu para fortalecer os vínculos conceituais e 

práticos entre vestimentas e arquiteturas, através do estudo paralelo 

dessas duas manifestações culturais. Salientamos o seu propósito de 

reconhecer a importância das vestes dentro do campo da arquitetura, 

que ainda alimenta concepções preconceituosas ao associar vestuário 

com frivolidade. Acreditamos ter con irmado que vestuário e arquitetura 

estão conectados em sua origem com as primeiras culturas – nômades - 

caçadoras do período gravetiano. 

Antes de amarar os ios que foram soltos desta trama, gostaríamos de 

evidenciar alguns dos obstáculos deste caminho. Esperamos que assim 

possamos amparar a realização de trabalhos futuros.
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A produção a respeito da cultura material nômade na área da arquitetura 

e do design ainda é reduzida. Na arquitetura, ela normalmente aparece 

atrelada ao estudo das arquiteturas vernaculares ou às pesquisas que 

tratam de arquiteturas móveis e efêmeras, nas quais muitas vezes são 

abordadas questões do anti-nomadismo e não do nomadismo genuíno 

ou tradicional. No design, realizar o estado da arte sobre a produção 

dos artefatos e da indumentária nômade é ainda um trabalho árduo que 

conta com escassas referências. A despeito de terem sido objetos de 

estudo dos antropólogos e sociólogos, as suas motivações não eram as 

de conhecer os princípios de design ou as técnicas construtivas destes 

elementos. Se o design de vestuário ou até mesmo a moda ainda não têm 

se interessado pelo tema, pode caber a arquitetura e aos arquitetos se 

aventurarem por estes domínios. 

A outra di iculdade que gostaríamos de trazer à tona diz respeito a 

realização da pesquisa de campo com os ciganos Calons134. Nunca tivemos 

a pretensão de realizar uma etnogra ia, mas ainda assim havíamos 

imaginado que seria possível, com o tempo disponível, acompanhar as 

famílias em suas atividades diárias e até mesmo em seus deslocamentos. 

O que não aconteceu. Os contatos com os Calons não foram su icientes 

para que se estabelecesse a relação de con iança necessária entre 

o pesquisador e a comunidade. A solução encontrada foi alinhavar 

diferentes tramas no tecido da pesquisa, referentes aos estudos de caso 

dos outros povos nômades: Beduínos, Inuit, Tuaregues e Wodaabes. 

Con iamos que isso tenha enriquecido o trabalho, pois nos permitiu 

analisar a cultura material produzida em diferentes expressões de 

nomadismo. Um nomadismo genuíno e outro que, como vimos, tangencia 

134 O alerta a essas di iculdades já havia sido descrito por Ferrari (2010) e Moneen 
(2013). Ferrari (2010) relata inclusive os problemas sérios que teve em seus primeiros 
contatos, para a pesquisadora só foi possível a realização da pesquisa de campo através 
do contato com Luciana Sampaio que já participava de uma trama de relações com os 
Calons.
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o comportamento migrante. Sempre que possível buscamos destacar os 

contrapontos entre os ciganos e os outros nômades. 

Passados os embaraços, o comportamento nômade Calon é justamente 

um dos pontos que gostaríamos de frisar dentro da produção desta 

dissertação. Atribuímos esse nomadismo híbrido dos Calons, em grande 

parte, a sua condição relacional com os gadjes. Diferentemente dos 

Beduínos, Inuit, Tuaregues e Wodaabes, os Calons dependem diretamente 

dos não-ciganos para sua sobrevivência. Eles ocupam o espaço da cidade 

sedentária (FERRARI, 2010). Concluímos que essa inserção na sociedade 

capitalista também é responsável pela acumulação cada vez mais maior 

de bens nas suas barracas, situação que interfere diretamente nos seus 

deslocamentos, pois afeta as possibilidades de transporte da arquitetura.  

Esperamos que no futuro as pesquisas sobre a cultura Calon possam 

partir do seu próprio ponto de vista, que de algum modo este trabalho 

possa incentivar esse caminho ao reconhecer as limitações do olhar não-

nômade. 

Acreditamos ter contribuído para o realinhamento das percepções a 

respeito daquilo que levamos na nossa super ície, desatando os nós entre 

super icialidade e futilidade. Expomos como as duas primeiras peles 

são importantes se quisermos analisar o comportamento dos corpos. 

Constatamos como o vestuário nômade vai muito além da proteção e 

ornamentação do corpo, realizando conexões com espíritos, crenças, 

ritos e protegendo seus usuários de ameaças sobrenaturais. Como já 

mencionado, essa costura entre vestimentas e espiritualidade é algo que 

parece estar enfraquecida na sociedade sedentária. 

Reconhecemos a importância dos materiais têxteis, das suas 

características poéticas e ísicas, na estruturação das arquiteturas 

estudadas. Através de uma análise comparativa conseguimos delimitar 

que arquiteturas nômades são aquelas: que possuem um espírito 
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temporário, tendo consciência da sua efemeridade; que são construídas 

de acordo com a necessidade de abrigo das famílias e existem enquanto 

servem a essa função; que permitem a preservação das técnicas e do 

saber; que podem ser transportadas facilmente; que são concebidas e 

construídas por um coletivo (quase sempre feminino); que possuem 

valor, mas não valor de mercado; que armazenam apenas o necessário 

e que protegem os seus ocupantes de ameaças sobrenaturais. A partir 

disso almejamos incentivar a arquitetura sedentária a perceber 

outras possibilidades de “permanência” que não somente associadas 

a materialidade, para que assim possamos repensar a forma como 

são criadas, construídas e valorizadas. Essa dissertação contribuiu 

para mostrar que as arquiteturas nômades fazem parte da história da 

arquitetura. 

Ao apresentarmos as relações entre abrigos e vestes, na construção de 

uma identidade nômade e na preservação da memória desses povos, 

foi possível concluir que a sua efemeridade e a importância dos seus 

aspectos imateriais são fundamentais para a essas manifestações. 

Reconhecemos que “ARQUITETURA POR UM FIO: vestes e abrigos de 

povos ciganos e nômades” não é um tecido fechado, pois deixa alguns 

ios soltos para que sejam tecidos em novas tramas. 

Um deles pode resultar no aprofundamento das questões de gênero no 

estudo das relações entre vestuário e arquitetura, que emergiram na 

conexão das roupas e da produção têxtil com o universo feminino; na 

repulsa dos arquitetos por aquilo que consideravam fútil (LOSS, 2002); 

nos mecanismos de exclusão da Bauhaus no ensino de arquitetura, que 

restringia às mulheres ao que era considerado como “artes menores”; e 

na visão preconceituosa que alguns arquitetos têm com os projetos de 

interiores, dado que estes são por excelência os espaços onde a mulher 

exerce o seu domínio. 
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Outro desdobramento interessante que conseguimos visualizar seria a 

comparação entre a cultura material dos ciganos Calon sedentarizados 

com aqueles que mantém um comportamento nômade, o que seria 

possível através de uma nova pesquisa de campo, mais imersiva e 

prolongada. 

Para inalizar, rea irmamos a necessidade de mais estudos a respeito da 

cultura material nômade, essa trama não deve se fechar aqui.  
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