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RESUMO
Esta dissertação é um estudo das territorialidades de uma rede de parentes de 
ciganos distribuídos na Região Metropolitana de Vitória do estado do Espírito 
Santo,  no qual pretende-se compreender o modo como se organizam e se deslo-
cam territorialmente. Guia-se pelas teorias contemporâneas da antropologia na 
qual entende-se que o conhecimento etnográfico produzido é uma construção 
resultante da relação entre pesquisador e pesquisados. As categorias ciganas 
relacionadas às conceituações de espaço, como pouso, embarracar, morador, 
viajar, são consideradas e costuradas em uma cosmologia cigana onde se vive 
apoiado. Posteriormente, analisa-se, em que medida, tais categorias se apro-
ximam ou se distanciam, e podem tensionar as categorias analíticas emprega-
das por teóricos sobre o tema, como o conceito de nomadismo e sedentarismo. 
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ABSTRACT
This dissertation is a study of territorialities of a network of gypsy relatives 
distributed in the metropolitan region of Vitória of Espírito Santo State. The 
study aims at understanding the way in which gypsies organize themselves 
and how they move territorially. The study will be guided by anthropological 
studies in which contemporary literature shows that produced ethnographic 
knowledge is a structure resulted from the relationship between researcher 
and subject. The gypsy categories related to the conceptions of space, such 
as pouso, embarracar, morador, viajar, are perceived and sewn in a gypsy 
cosmology in which people live apoiado. Thereafter, it will be analyzed to 
which extent such categories can reevaluate analytical categories employed 
by theorists on the topic, such as the concept of nomadism and sedentarism. 
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Segundo o senso comum e grande parte da Ciganologia, se o Cigano 
pratica o deslocamento é considerado nômade, e se permanece fixado em um 
só lugar é considerado sedentário. Categorizar os Ciganos como sedentários 
ou nômades diz muito pouco sobre o deslocamento dos Ciganos no território, 
esvazia a possibilidade de uma análise aprofundada e reproduz uma postura 
baseada em estereótipos binários e homogeneizadores que tendem a conside-
rar como “menos Ciganos” aqueles que se inclinam a uma vida “sedentária”. 

Por isso, para esta pesquisa, pretende-se compreender as territoriali-
dades ciganas a partir de suas categorias, do modo como as empregam e con-
conceituam. Territorialidade é entendida aqui como as ações empregadas no 
espaço, e considera desde a barraca cigana até as trajetórias de deslocamento.  

Como a pesquisa se propõe a considerar as concepções ciganas,   
tornou-se indispensável um recorte de estudo de caso específico com inser-
ção em campo para dar conta de uma análise intensiva e qualitativa. Com este 
fim,  acompanhei ciganos acampados no município da Serra e Cariacica, na 
Região Metropolitana de Vitória no estado do Espírito Santo, no período de 
agosto de 2016 até setembro de 2018.

A inserção em campo funciona como uma ferramenta para tensionar 
e repensar os modos de apreensão dos estudos Ciganos cujas abordagens tem 
empregado conceitos analíticos exógenos a alguns Ciganos, como o conceito 
de “nomadismo” e “sedentarismo”. Em razão disso, esta dissertação envolve 
a compreensão a partir de uma dupla perspectiva: uma delas será baseada na 
inserção em campo, com suporte nas teorias da antropologia contemporânea, 
e a outra na revisão bibliográfica da abordagem de teóricos sobre nomadismo 
e territorialidades Ciganas. 

Em campo, me deparei com o desconhecimento por parte dos ci-
ganos de tais denominações como “nomadismo” e “sedentarismo”, além de 
disporem de categorias ainda desconhecidas por mim. Essas constatações de-
linearam perguntas centrais para a pesquisa. Como os ciganos conceituam e 
se relacionam com o espaço? O que essas territorialidades podem nos revelar 
sobre o modo como os ciganos concebem o mundo e a relação com ele? 

Antes de prosseguir, é importante esclarecer que para efeitos de di-
ferenciação na escrita, Ciganos será grafado com letra maiúscula para referir-
-se aos Ciganos de uma forma geral, e com letra minúscula para referir-se aos 
ciganos relativos ao estudo de caso. Além disso, com a intenção de preservar 
a identidade dos ciganos citados, todos eles terão seus nomes substituídos por 
codinomes, bem como o nome dos bairros por onde acampam também serão 
alterados, preservando apenas o nome dos municípios. Os codinomes foram 
escolhidos de forma aleatória, de forma que não fizesse menção a nenhum 
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dos nomes dos meus informantes. 
No que diz respeito ao recorte espacial da pesquisa, justifica-se por  

ser o contexto dos deslocamentos ciganos entre a rede de acampamentos den-
tro dos municípios da Região Metropolitana de Vitória, desde que deixaram 
de se locomover a cavalo no interior do Espírito Santo. Além disso, os pró-
prios ciganos inscrevem os municípios da Região Metropolitana de Vitória 
dentro de uma mesma categoria ao compararem e diferenciarem da vida que 
tinham antes.  

Apesar das idas a campo terem se iniciado em 2016, a minha his-
tória com os Ciganos começava em julho de 2013 - ainda que a definição de 
um começo seja algo discutível - quando fui morar em Budapeste (Hungria) 
para realizar uma graduação-sanduíche em Arquitetura na Universidade de 
Tecnologia e Economia de Budapeste (BME) pelo programa Ciências sem 
Fronteiras. 

Budapeste me proporcionou assistir aos shows de bandas Ciganas, 
como Fanfara Transilvania e Emir Kusturica & The No Smoking Orches-
tra, e foi assim que começou meu interesse pela música cigana dos Balcãs, 
e justificou minha primeira viagem na Europa para um festival de música 
Cigana na Eslováquia. A maioria das bandas Ciganas dos Balcãs, sobretu-
do da Romênia e Sérvia, são bandas de fanfarra, compostas por grupos de 
aproximadamente 10 integrantes, parentes entre si, que tocam instrumentos 
de sopro com velocidade rítmica de mais de 200 batidas por minuto (algo 
anunciado pelas bandas como um atributo diferenciado pela alta velocidade 
rítmica). Essas bandas são conhecidas não só pelos shows em eventos de 
músicas, mas também por se apresentarem em casamentos, festas e funerais 
(FANFARA TRANSILVANIA, s.d.). 

Desde então, coincidentemente ou não, fui atravessada por outros 
encontros com a cultura Cigana. Um amigo húngaro, cineasta, gravava o do-
cumentário Drifter, sobre a vida de um Cigano que disputava corridas de car-
ros no interior da Hungria, vencedor de mais de 10 prêmios em festivais de 
cinema (DRIFTER, s.d). Depois do protagonismo da música Cigana, era vez 
da cinematografia Cigana, incluindo os filmes dos diretores Emir Kusturica 
(o mesmo que assisti ao show em 2013) e Tony Gatlif.

A conexão desta pesquisa com os Ciganos é mais do que um interes-
se pessoal, (inclusive porque sabia que não encontraria no Brasil os mesmos 
Ciganos que eu havia idealizado depois do meu contato com a música e com 
o cinema Cigano), pois se trata de um compromisso ético em contribuir com 
a diversificação das pesquisas na área de Arquitetura e Urbanismo, ao trazer 
o foco para uma arquitetura “menor”. “Menor” é adotado aqui não no sentido 
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de uma escala ou dimensão, mas no sentido que Deleuze e Guattari trazem 
na definição de uma literatura menor, como uma prática de uma minoria en-
gajada que se propõe a experimentação ao ir contra uma norma soberana 
(DELEUZE; GUATTARI, 2002). 

A Ciganologia, em termos de bibliografias literárias e científicas, 
é vasta e conta com uma abordagem expressiva que se inicia na Europa no 
início do século XV em crônicas e relatos de viajantes, e adquire caráter cien-
tífico com os primeiros estudos linguísticos no final do século XVIII. Apesar 
da amplitude bibliográfica sobre a história e a cultura Cigana, dentro das 
pesquisas nacionais no campo da Arquitetura e Urbanismo apenas é possível 
localizar a dissertação da Maria de Lourdes Pereira Fonseca (1996b) e do 
João Gabriel Farias Barbosa de Araújo (2017). 

A inserção da Barraca Cigana no projeto “Casas Do Brasil” de 2006 
- realizado pela Secretaria do Estado da Cultura e pelo Museu de Casa Bra-
sileira de documentação visual das casas brasileiras e dos vários modos de 
habitar, que retratou em uma das edições a Barraca Cigana - foi um importan-
te passo na inclusão da temática territorial alinhada com os estudos Ciganos 
(CASAS DO BRASIL, 2012). Mas ainda assim, o recorte de cunho territorial 
empenhado em entender a mobilidade e a arquitetura Cigana em suas especi-
ficidades é escasso ainda no que se refere a amplitude bibliográfica.

Além disso, a promulgação da Constituição Federal de 1988 oficia-
liza a necessidade de valorização e preservação da diversidade étnica e das 
manifestações culturais dos participantes do processo civilizatório nacional, 
na qual os Ciganos estariam incluídos, ainda que de forma implícita no texto, 
e não explícita (BRASIL, 1988). Em 2007, esse reconhecimento formal se 
amplia com o Decreto 6.040 ao incluir os Ciganos nas chamadas populações 
“tradicionais” do Brasil (SEPPIR, 2013). 

Por isso, essa dissertação se inscreve na tentativa de contribuir para 
o debate acerca das territorialidades de Ciganos. Para organizar a apresen-
tação deste trabalho, dividiu-se a escrita em seis capítulos. A fim de con-
textualizar o leitor sobre a origem e a dispersão dos Ciganos pelo mundo 
até a chegada no Brasil, inicia-se, no CAPÍTULO 1 um “Breve histórico da 
trajetória Cigana”. 

Os CAPÍTULO 2, 3 e 4 foram elaborados a partir das minhas idas a 
campo, onde apresento, respectivamente, as “Territorialidades e cosmologia 
cigana”, os “Deslocamentos ciganos”, e as “Inflexões nas territorialidades”. 
Os Capítulos 2 e 3 expõem o modo como os ciganos organizam e concebem 
as suas relações com o espaço ao transitarem sobre uma rede de acampa-
mentos na Região Metropolitana de Vitória. O Capítulo 3 mostra como era o 
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deslocamento cigano na fase estradeira, antes de virem para a Região Metro-
politana de Vitória, quando se deslocavam a cavalo, e as implicações dessa 
mudança, como por exemplo, o fato de alguns ciganos começarem a adquirir 
ou pretenderem adquirir um imóvel próprio. 

Sabemos que o fato de alguns ciganos demonstrarem interesse em 
obter um terreno próprio poderia ser interpretado, pelo senso comum e por 
alguns estudiosos, como uma forma de sedentarização ou assimilação cultu-
ral. Antes de negar essa possibilidade de interpretação, justifica-se, no CAPÍ-
TULO 4, intitulado “Armadilhas no conceito de nomadismo e sedentarismo”, 
o que devemos considerar antes de tomar as categorias de “nomadismo” e 
“sedentarismo” a partir das conceituações como estão postas por alguns teó-
ricos. Nota-se que, não se trata de abandonar os conceitos de “nomadismo” e 
“sedentarismo”, mas de abrir espaço para reflexões e para novas construções 
conceituais que desestabilizem nosso pensamento a partir das concepções 
ciganas.

O CAPÍTULO 5, “Outras leituras possíveis”, traz em perspectiva 
a possibilidade de um outro entendimento sobre as territorialidades ciganas, 
sem se prender às definições de “nomadismo” e “sedentarismo” apresenta-
das pelos teóricos no capítulo anterior, trazendo como alternativa as próprias 
conceituações ciganas em aproximação com o pensamento de Deleuze. E por 
fim, no CAPÍTULO 6, as considerações finais. 

 Sobre a nomenclatura 

Nas primeiras literaturas europeias sobre os Ciganos não constam 
como os ciganos se autodenominavam, tendo prevalecido os vocábulos que 
os europeus deram a estes migrantes considerados misteriosos. Antes de 
prosseguir, é preciso elucidar que apesar do termo “cigano” ser um vocábulo 
exógeno em sua concepção, é eleito aqui para referir-se a eles, pois é um ter-
mo incorporado por alguns ciganos, que pode ser considerado uma categoria 
cigana de como se autodenominam, e porque não existe outra palavra que os 
designem como um todo, porque pensam a si próprios de forma fragmentada 
(TEIXEIRA, 2009). 
 Ao mencionar os ciganos os quais acompanhei para esta dissertação 
como “ciganos”, emprego este termo genérico para descrever os ciganos com 
quem convivi, e não a todos os Ciganos, pois sabe-se que há uma enorme 
variação entre eles e não pretendo aqui tornar as análises absolutas. 

A diversidade não é só entre ciganos que convivi e aqueles que não 
convivi, mas também há uma diferenciação entre os próprios ciganos que 
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convivi. Há uma enorme diversidade cultural dentro do grupo dos Ciganos 
e há vários modos de subdividí-los segundo a ciganologia e os próprios Ci-
ganos. 

As subdivisões nos três grandes grupos - Calon, Rom e Sinti - in-
dicam a língua falada e qual a origem da procedência europeia. Os Calon, 
que falam a língua caló, migraram, voluntariamente ou compulsoriamente, 
da Península Ibérica para a América no século XVI. 

O grupo Rom é o demograficamente mais abundante e que se encon-
tra distribuído em um número maior de países em relação aos Calon e Sinti. 
Alguns Ciganos europeus se denominam como “Rom” ou “Roma”, porém, o 
emprego de tal diferenciação pode conferir uma autenticidade maior aos Rom 
e a língua Romani em detrimento dos Calon e Sinti. Dentro do grupo Rom, há 
aqueles que os subdividem entre Kalderash (ou “caldeireiros” ou “tacheiros”, 
devido à ocupação histórica em fabricar artefatos de cobre como tachos), 
Matchuara, Lovara e Tchurara. 

Os Rom teriam migrado para as Américas na primeira metade do 
século XIX oriundos da Europa Central e dos Balcãs e falam o idioma Ro-
mani. O fim da escravidão cigana na atual Romênia, em 1865, também teria 
contribuído para a vinda dos ciganos Rom ao Brasil. Um cigano rom que teria 
vindo para o Brasil foi Jan Nepomuscky Kubitschek, bisavô do ex-Presidente 
Juscelino Kubitschek (1956-60) (TEIXEIRA, 2009). 
 A entrada dos Rom no Brasil teria se dado na clandestinidade, já 
que a entrada de imigrantes turcos e Ciganos havia sido proibida. Então, o 
desembarque dos Ciganos foi possível porque apresentavam-se como sendo 
da nacionalidade de onde vinham, como russos, romenos, ocultando a identi-
dade Cigana. Já os Sinti ou Manouch, cuja língua é o sintó, teriam migrado da 
Alemanha, Itália e França para a América no século XIX (TEIXEIRA, 2009). 

Fonseca (1996a), jornalista norte-americana que conviveu com Ci-
ganos da Europa Centro-Oriental, subdivide-os de acordo com a ocupação 
profissional ou com a origem geográfica: Kalderashi (caldeireiros), Lovara 
(negociantes de cavalos), Ursari (treinadores de ursos) (Figura 01), Mat-
chiwaia (da Iugoslávia). 
 Apesar dessas subdivisões empregadas em pesquisas sobre os Ci-
ganos, os ciganos que conheci não as utilizam, e mencionam subdivisões 
determinadas pela origem dentro do território brasileiro: nortista, mineiro, 
carioca, gaúcho, serrano. Alguns deles se consideram ciganos nortistas, pois 
nasceram no norte do estado do Espírito Santo, ou cigano serrano porque são 
do município da Serra. 
 Quando os Ciganos se referem aos não-ciganos, os principais ter-
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mos usados são: Gadjo, Gadje, Gadjé, Gajão, Payo, Paio (GUIMARAIS, 
2012).   
 Essas denominações apresentam-se em grafias e pronúncias varia-
das, empregados não só por Ciganos no Brasil, como também em outros paí-
ses. Os ciganos que acompanhei usavam principalmente “garrin/garron/bra-
sileiro”. O sufixo “in” é empregado para o feminino e o “on” para masculino 
(FERRARI, 2010).

 Metodologia
 

Para esta pesquisa, precisamos, em primeiro lugar, esclarecer o en-
tendimento adotado sobre “espaço”, “território”. Com base nas definições 
de Haesbaert (2004a; 2007), o território é um espaço praticado, e não es-
taria restrito à condição de moradia, mas se estenderia para a variedade de 
ações empregadas sobre o espaço, inclusive as trajetórias entre localizações. 
A noção de território compreende os espaços produzidos pelas pessoas que o 
vivem e habitam através das ações e valores culturais, sociais e econômicos 
(SANTOS, 2002) e engloba não só os territórios estáticos, mas também aque-

Figura 01: Ciganos treinadores de urso
Fonte: WILLIAMS, 1994.
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les territórios que são percorridos, os trajetos. Deve-se ter em mente que esse 
conceito é tomado como ponto de partida para uma delimitação do objetivo 
da pesquisa, mas que, como o próprio método empregado se propõe, preten-
de-se abrir o estudo para as concepções ciganas. 

A fim de não limitar a análise através de categorias analíticas prees-
tabelecidas e considerar as concepções ciganas, o trabalho em campo como 
método da pesquisa torna-se indispensável. Mas como poderia ser a minha 
postura em campo e ao deixar o campo para a escrita? E o que fazer com o 
material bruto coletado? Do que essa dissertação estaria falando? Do modo 
como eu, como pesquisadora, interpretava os ciganos? Ou do modo como 
eles se interpretam? É possível falar do outro sem falar de mim mesmo? E 
onde começaria ou terminaria essa linha invisível que me “diferencia” dos 
ciganos? E ainda, essa linha invisível se sustenta ou é uma ficção? 

Além disso, como pesquisadora não-cigana, ao tentar entender as 
territorialidades ciganas através de categorias preestabelecidas, me colocaria 
na posição de sujeita instrumentalizada pelo conhecimento teórico-científico, 
e os colocaria na posição de objeto de estudo providos de um saber local 
não-científico. 

Com a intenção de escapar dessa lógica hierarquizada e ao tentar 
refletir sobre as perguntas que eu me colocava como pesquisadora em campo, 
as teorias contemporâneas da antropologia pareciam me apresentar caminhos 
para me ajudar a lidar com tais questionamentos. Por saber das lacunas que 
eu encontraria em campo, ainda mais por ser arquiteta de formação e não an-
tropóloga, sabia da necessidade de compreender de que forma a antropologia 
contemporânea se propunha como um novo método. 

Com essa finalidade, procurei entender o percurso do processo de 
autocrítica dos antropólogos sobre o fazer antropológico, desde o princípio 
da antropologia até as teorias da antropologia contemporânea, sobretudo no 
que diz respeito ao papel do autor no texto etnográfico e na sua relação com 
os grupos pesquisados. 

Os estudos clássicos da antropologia evolucionista estabelecidos no 
final do século XIX foram frutos dos encontros da metrópole com os povos 
coloniais. Nesse contexto, os antropólogos descreviam os povos coloniais 
para a metrópole e afirmavam poder conhecer “o outro”, sem questionar as 
relações de poder estabelecidas entre essas duas sociedades. Os relatos de 
missionários, comerciantes, viajantes e observadores sobre os outros funcio-
navam como evidência científica ao observarem características convergentes 
entre si.

Essas etnografias clássicas partiram de convenções textuais como 
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o emprego da escrita na terceira pessoa do plural, a fim de evitar o uso da 
primeira pessoa para garantir uma neutralidade e cientificidade (exemplo: 
eles são isso, eles fazem aquilo...); e as generalizações que desconsideram 
o particular e transformavam tudo em tradição. Essas convenções revelam o 
modo como concebiam a cultura, como algo que existe de forma autônoma 
e autocontida, pronta para ser representada por um antropólogo, e assim, a 
experiência relacional em campo vira um texto onde se subordina as diver-
sidades presentes nas relações interpessoais e generaliza-se o nativo (CAL-
DEIRA, 1988). 

A ideia de que as sociedades evoluíram de um estágio selvagem 
para um estágio bárbaro e depois civilizado foi defendida pelos antropólo-
gos Lewis Morgan (1818-1881), Edward Tylor (1832-1917) e James Frazer 
(1854-1941), estes considerados como os três fundadores da antropologia 
(CASTRO, 2009). Nessa teoria, todos deveriam progredir seguindo os es-
tágios sucessivos e obrigatórios e teriam partido de uma origem comum. A 
definição de cultura é sempre feita no singular, como por exemplo, “a cultu-
ra humana”, já que acreditavam haver um caminho comum de evolução da 
humanidade onde se comparava a ocorrência de elementos semelhantes em 
diferentes épocas e lugares do mundo. 

Se essa pesquisa fosse guiada pela teoria e método evolucionista, a 
explicação dos elementos diferentes entre ciganos e não-ciganos, por exem-
plo, porque uns seriam “nômades” e outros “sedentários”, se daria sob a jus-
tificativa de que estariam em estágios diferentes, onde os nômades são consi-
derados selvagens, com a possibilidade de evoluir e atingiri o nível civilizado 
dos não-ciganos sedentarizados. 

Nessa perspectiva evolucionista, a cultura do não-cigano e dos ci-
ganos seria a mesma, porém em estágios diferentes de evolução e entender a 
cultura dos ciganos seria como acessar um museu a céu aberto para entender 
como a cultura dos não-ciganos havia sido em seu princípio. Aqueles fenô-
menos culturais semelhantes encontrados em lugares diferentes eram com-
parados e explicados pela uniformidade da mente humana, isto é, a mente 
humana obedeceria às mesmas leis em todos os lugares. Assim, se o nomadis-
mo, enquanto fenômeno cultural, fosse encontrado como uma prática exerci-
da entre ciganos e não-ciganos de regiões diferentes, seria encarado como um 
fenômeno resultante da mente humana que age igual em qualquer lugar do 
mundo. Mas esse pensamento apresenta falhas, porque não é possível dizer 
que todos os grupos nômades praticam o nomadismo da mesma forma e pelo 
mesmo motivo, e nem que nômades necessariamente se tornarão sedentários, 
e nem que o nomadismo tenha se desenvolvido pelos mesmos caminhos. A 
ocorrência de grupos nômades em diversas partes do mundo não prova que 
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tenham vindo de uma origem comum e nem que tenham se desenvolvido sob 
os mesmos motivos. 

O desmantelamento dos impérios coloniais implicou em reflexões 
teóricas acerca do papel do antropólogo, pois este não mais se defronta com 
culturas isoladas ou semi-isoladas, e se importa com as relações de poder e 
preza por denunciar o etnocentrismo. O nativo não mais é representado como 
aquele de cultura inferior como se existisse estágios de evolução da socieda-
de os quais iam do mais simples ao mais complexo. 

A cultura do nativo passa a ser reconhecida como diferente e distan-
te da cultura da sociedade que os estuda. Essa nova postura marca a introdu-
ção do modernismo na antropologia, quando se substitui a postura evolucio-
nista para adotar uma baseada no relativismo cultural. O relativismo cultural 
pressupõe a diferença entre as culturas e partir disso afirma a impossibilidade 
de serem avaliadas uma em função dos valores da outra. 

Franz Boas (1858-1942) e Bronislaw Malinowski (1884-1942) fo-
ram antropólogos que marcaram a ruptura com o pensamento evolucionista 
e passaram a prezar pela compreensão das culturas em suas particularidades. 
Malinowski pregava uma antropologia feita em campo para observar de per-
to a cultura dos nativos, além de enfatizar a necessidade de compreender 
a cultura em sua totalidade e não de forma fragmentada (CASTRO, 2009). 
Apesar de ser referenciado como o pai da ideia de atividade em campo, onde 
as informações não seriam colhidas através de questionários ou análises de 
documentos, mas sim através da observação da rotina em seu funcionamento, 
ainda há lacunas na teoria de Malinowski.

Se o método estabelecido por Malinowski fosse adotado aqui, não 
seria possível entender o deslocamento cigano sem considerar as leis que re-
gem a cultura dos ciganos de forma geral, como princípios fixos e permanen-
tes. Além disso, Malinowski considera que o antropólogo sabe quais pistas 
seguir na pesquisa, o que garantiria uma neutralidade, onde a experiência em 
campo valeria como provas concretas. Nota-se que Malinoswki acredita que 
o etnógrafo está apto a afirmar algo sobre a visão de mundo dos nativos com 
neutralidade, porém, a pretensão da neutralidade é impossível de ser atingida. 
Mesmo que seja considerado o pai do trabalho de campo devido a ideia de 
observação participante, o antropólogo para Malinoswki era um observador 
que pouco se implicava com o pensamento nativo, apenas observava. 

Franz Boas no texto pronunciado em 1896 critica o evolucionis-
mo cultural, chamado por ele de “método comparativo” devido ao modo de 
atuação onde se deduzia a presença de leis gerais para explicar os elementos 
culturais semelhantes em regiões geograficamente afastadas, mas sem com-
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provação ou uma boa fundamentação teórica. Boas propõe um novo méto-
do, através do recorte espaço-temporal das culturas, agora entendidas como 
aquelas possuídas de leis particulares ao invés de gerais (CASTRO, 2005).  

Caso a pesquisa aqui presente fosse coordenada pelo pensamento 
e método da antropologia moderna, a cultura dos ciganos seria considerada 
como uma cultura diferente da cultura dos não-ciganos, na qual cada uma 
teria formas particulares que regem o seu funcionamento de acordo com as 
variações do meio onde estão inseridas e das condições sociais de cada uma. 
As similaridades culturais não mais seriam consideradas como produto de 
uma raiz histórica comum, mas sim como elementos que se originariam in-
dependentemente, onde se poderia investigar a possibilidade de conexão his-
tórica ou não. 

Nessa perspectiva de cultura adotada pela antropologia moderna, 
entender a cultura dos ciganos não seria mais a mesma coisa que entender a 
cultura dos não-ciganos em outro estágio, pois cada uma é regida por formas 
específicas, então, é preciso isolar o grupo de ciganos para entende-los e olhar 
para as variantes externas (o meio geográfico onde estão inseridos) e internas 
(organização social). 

Porém, apesar dessa revisão da postura dos antropólogos defendida 
pelos modernistas, ainda há uma ausência de uma perspectiva crítica em rela-
ção ao modo como a cultura do nativo se relaciona com a cultura do antropó-
logo, pois até então só haviam refletido sobre a cultura do nativo como uma 
entidade autônoma e autocontida. Falar da cultura do nativo sem considerar a 
cultura dos antropólogos já não era mais possível. 

A crítica pós-moderna, nas duas décadas finais do século XX, vai 
tentar romper com a noção de “cultura” da antropologia clássica e da an-
tropologia moderna, na qual esta seria uma entidade autônoma e, portanto, 
possível de ser descrita como uma totalidade a partir da interpretação do an-
tropólogo sobre a cultura do nativo. 

Ao invés de uma etnografia interpretativa, o que os pós-modernos 
vão propor é um diálogo entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados para 
romper com a divisão ontológica entre sujeito e objeto. Essa escrita etnográ-
fica não pode ser construída como um monólogo onde somente o pesquisador 
tem autoria e autoridade, essa autoria deve ser compartilhada. Os sujeitos 
pesquisados deixam de ser objetos a serem analisados pelos antropólogos e 
passam a falar por si mesmos a partir de uma coautoria. 

Deve-se ter em mente que essa proposta não significa literalmente 
transcrever os diálogos, mas apresentar as várias vozes. Diferente da antro-
pologia clássica onde o antropólogo buscava uma escrita neutra para garantir 
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a cientificidade, o autor aqui não se esconde, ao contrário, ele aparece para 
dispersar sua autoridade, e ao invés de interpretar, sugere provocações e não 
análises prontas. Nota-se que dispersar a autoria não significa desapareci-
mento do autor, mas sim diluir-se entre as outras vozes. 

O conceito de cultura muda junto com essa nova proposta, deixa de 
ser uma entidade autônoma e pronta para ser representada e interpretada por 
um antropólogo, e passa a ser um processo de comunicação sempre relacio-
nal, construída entre sujeitos. Nessa perspectiva, nega-se a possibilidade de 
representação do outro e de dizer o que os outros são. 

Enquanto a antropologia clássica e a moderna pretendiam conhecer 
e representar “outras culturas” de forma monográfica, a antropologia pós-
-moderna pretende corrigir o excesso da presença do antropólogo na escrita 
através da descrição de “outras culturas” de forma polifônica. 

Nesse processo de escrita polifônica, a plurivocalidade só existe se 
é compartilhada entre quem escreve e os sujeitos pesquisados. Se o autor 
escolhe se ausentar (mesmo que isso não seja possível porque ele já aparecia 
ao selecionar o que decide reproduzir em texto ou não) a polifonia não acon-
tece, e por isso faz-se necessário que o autor contextualize seu lugar de fala 
também para questionar seu próprio papel. A crítica pós-moderna avança ao 
desconsiderar a pretensão da neutralidade, mas carece de amadurecimento 
teórico pois ainda não questiona como o pensamento do nativo pode tensio-
nar o nosso mundo. 

A crítica desenvolvida na antropologia contemporânea amadurece 
os questionamentos levantados pela crítica na antropologia pós-moderna. 
Para Marcio Goldman (2008) a proposta pós-modernista, não só no cam-
po da antropologia, não foi capaz de apresentar respostas tão interessantes 
como os questionamentos que apontava, e isso se deve à postura de se colocar 
como um estágio superior à modernidade, ao invés de se pensar como uma 
transição. Por isso, propõe pensar em uma “antropologia pós-social”, não no 
sentido de algo como um estágio superior, mas como sinônimo de algo por 
vir ainda desconhecido. 

A teoria da antropologia contemporânea busca tensionar conceitos, 
como “sociedade, identidade”, e abrir espaços para novas construções con-
ceituais, uma vez que essas noções parecem ter perdido o poder no auxílio 
da reflexão teórica. E como se dariam essas novas construções conceituais? 

As teorias da antropologia contemporânea pretendem levar o pensa-
mento do grupo ao qual se pesquisa, a sério, tomando-os como qualificados 
para falar de assuntos centrais da sociedade à qual pertence o antropólogo, 
para então aprender com eles. No caso desta pesquisa, não se trata de abando-
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nar os conceitos de nomadismo/sedentarismo, mas de abrir espaço para novas 
construções conceituais que desestabilizem nosso pensamento. Justamente 
devido ao nosso comprometimento excessivo com esses conceitos, nos impe-
diria de enxergar outros aspectos, além de tendermos a considerar o discurso 
dos grupos pesquisados como falso. Para Goldman (2008) as teorias da an-
tropologia contemporânea são um cruzamento entre a antropologia simétrica 
de Bruno Latour (1994), a antropologia reversa de Roy Wagner (2015), a an-
tropologia reflexiva de Marilyn Sthathern e a filosofia da diferença de Gilles 
Deleuze e Félix Guattari (1980).  

Deve-se ter em mente que os autores escolhidos para compor o mé-
todo a ser descrito não foram antropólogos que se dedicaram aos estudos Ci-
ganos. Apesar da produção bibliográfica estimada por pesquisadores de Ciga-
nos, como Okely (1983) e Williams (1994), há uma lacuna a ser preenchida, 
pois ao sustentarem a ideia de haver “identidades” Ciganas, mesmo que de 
forma indireta e esforçada em não reforçar estereótipos, não questionaram o 
papel da etnografia como uma produção entre pesquisadores e Ciganos, ao 
invés de uma representação dos Ciganos. 

A antropóloga Florencia Ferrari (2006), em seu texto “Como estudar 
nômades com um pensamento nômade”, inaugura uma reflexão antropológi-
ca no campo de estudos Ciganos a partir do pensamento de autores como Roy 
Wagner, Marilyn Strathern e Bruno Latour. 

Os autores elegidos para tecer essa trama metodológica, tanto na 
proposta de Ferrari (2006) quanto nesta dissertação, se dedicaram a temas 
como: a antropologia das Ciências nas pesquisas de Bruno Latour; os Daribi 
na Papua Nova Guiné nos estudos empreendidos por Roy Wagner; os mela-
nésios e a antropologia feminista de Marilyn Strathern; as cosmopolíticas das 
religiões de matriz africana no Brasil empreendidas pelos estudos de Marcio 
Goldman, e a etnologia indígena na qual pesquisou Eduardo Viveiros de Cas-
tro. 

As reflexões trazidas por tais autores, antes de serem um método 
específico para ameríndios ou para melanésios, carregam em comum as con-
siderações sobre a crise da representação e o problema da noção de “socie-
dade”, e que pela possibilidade de se estenderem para todo o campo antro-
pológico são adotadas aqui. Ainda que em alguns momentos tais autores se 
refiram ao grupo estudado por eles como “nativos”, não se deve tomar os 
Ciganos como equivalentes, pois o que se pretende é subtrair o método an-
tropológico. 

É claro que a relação de um pesquisador com um índio não é a mes-
ma de um pesquisador com um Cigano, mas o que se almeja esclarecer é, 
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assim como os índios e como os Ciganos, ou qualquer grupo pesquisado, 
também são agentes da pesquisa e não só objeto de estudo. E é isso que 
Bruno Latour estava pensando quando formulou sua teoria sobre simetria. O 
princípio simétrico de Latour questiona a separação ontológica assimétrica 
presente na modernidade onde se aparta a realidade entre o mundo natural 
(objeto) e o mundo social (sujeito). Essa divisão também é a que rege o corte 
epistemológico dos conhecimentos modernos naqueles que dizem respeito 
à natureza (coisa em si), ao discurso (narrado) ou ao social (humanos entre 
eles). A assimetria acontece quando se enxerga a natureza como uma realida-
de dada e o mundo social como construído, ou mesmo a proposta de ajuste 
dessa assimetria, quando se considera a natureza como algo construído e o 
mundo social como um objeto dado. 

A antropologia simétrica de Bruno Latour tenta romper com a hie-
rarquia de conhecimentos, na qual de um lado há saber local e tradicional 
versus o conhecimento científico do pesquisador, e propõe um encontro de 
saberes baseado na simetria de conhecimentos. Assim, a antropologia simé-
trica não apenas estuda “outras culturas”, mas o conhecimento produzido na 
tentativa de “parear” as concepções do sujeito que observa com a dos sujeitos 
observados. Porém, simetria não quer dizer nem justiça, nem igualdade, nem 
um princípio que funciona igual em todas as partes, mas ao contrário, busca 
enfatizar as diferenças. 

Deve-se ter em mente que a antropologia simétrica não pretende 
fazer uma anulação das diferenças e chegar a um consenso, mas sim, chegar 
à novas construções conceituais. Assim, busca-se fazer uso da antropologia 
como um instrumento filosófico com uma capacidade de criar novos concei-
tos. Em semelhança, Ingold (2011) define que “anthropology is philosophy 
with the people in”, então, considera a antropologia como uma atividade filo-
sófica a partir da relação com a vida de outros povos. 

Esse modo de pensar a antropologia acredita que ao discorrer sobre 
o “sujeito observado”, o antropólogo pode enunciar sobre si mesmo e sobre 
um mundo possível e ainda desconhecido (VIVEIROS DE CASTRO, 1996). 
Então, não se trata nessa pesquisa de propor uma interpretação do pensamen-
to cigano, e sim uma experimentação e a possibilidade de tensionar o nosso 
pensamento. Uma parte do trabalho consiste em desvendar por que os ciga-
nos moram do jeito que moram e quais as razões que tornam as territorialida-
des ciganas convenientes para eles. E a outra parte consiste em levar a sério o 
que eles têm a dizer, que não quer dizer em concordar, mas encará-los como 
teóricos com quem devemos aprender sobre outras formas de pensar e viver. 

Deve-se ter em mente que levar a sério o pensamento do grupo que 
se estuda não é tratar o seu discurso como objeto de crença ou descrença, se-
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não teríamos uma espécie de teologia dogmática (VIVEIROS DE CASTRO, 
2002, p. 130), mas sim como provido de sentido possível de força conceitual. 
Por exemplo, quando os índios dizem que “os pecaris são humanos” não se 
trata de julgar se é verdade ou não, mas sim de entender o conceito por trás 
do que querem dizer ao afirmar isso sobre o que é ser um humano, pois os 
conceitos não são evidentes, mas contêm ideias implícitas. 

Em uma direção oposta à assimetria moderna, Latour propõe o con-
ceito de antropologia simétrica para explicar o mundo, já que segundo ele, a 
divisão em áreas de conhecimentos não se sustenta: 

O buraco de ozônio é por demais social e por demais nar-
rado para ser realmente natural; as estratégias das firmas e 
dos chefes de Estado, demasiado cheias de reações químicas 
para serem reduzidas ao poder e ao interesse; o discurso da 
ecosfera, por demais real e social para ser reduzido a efeitos 
de sentido. Será nossa culpa se as redes são ao mesmo tempo 
reais como a natureza, narradas como o discurso, coletivas 
como a sociedade? (LATOUR, 1994, p. 12).

No princípio simétrico todos fenômenos são de característica híbri-
da, um misto de processos naturais e artificiais, na qual não só a sociedade, 
mas também a natureza são realidades construídas. Sujeitos e objetos se re-
lacionam e formam uma rede onde todos são seres atuantes, não só os hu-
manos, mas também não-humanos. E por que Latour cunhou o conceito de 
“antropologia”? Porque os antropólogos já estavam acostumados com uma 
análise contínua e não fragmentada, onde se transita pelas áreas da natureza e 
cultura, capazes de tratar em uma mesma etnografia desde as políticas até os 
mitos. Porém não tratava de qualquer antropologia, mas sim daquela que se 
distanciava da postura onde o sentido do antropólogo é a forma enquanto que 
a do nativo serviria de matéria. Ou, como explica Viveiros de Castro, uma 
antropologia onde a forma da matéria do discurso do nativo modifique a ma-
téria na forma do discurso do pesquisador (VIVEIROS DE CASTRO, 2002). 

Mas como o princípio simétrico ajuda a pensar a postura do autor/
pesquisador em campo? Dessa perspectiva simétrica, o mundo é tecido por 
uma mistura, sem distância entre sujeitos e objetos, onde o pesquisador e os 
nativos também fazem parte dessa tessitura em rede, e por isso considera-se 
o fato de que o pesquisador altera o contexto do nativo e da mesma forma é 
alterado pelos nativos, ou nos termos de Jeanne Favret-Saada (GOLDMAN, 
2005), permitir “ser afetado”. A simetria entre ciência e não ciência coloca o 
pesquisador e o nativo lado a lado, na qual não se tem mais sujeito pesquisa-
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dor cético de um lado e objeto nativo crente do outro, mas sim ambos como 
atuantes. 

Ser afetado não se trata no sentido de emoção longe da razão, e sim 
de ser afectado, de atualizar virtualidades humanas além da representação, 
que potencialmente estão presentes em outras sociedades, como atesta Gold-
man (2003, p. 463): 

nativo não é mais simplesmente aquele que eu fui (como 
ocorre no evolucionismo) ou aquele que eu não sou (como 
ocorre no funcionalismo), ou mesmo aquele que eu poderia 
ser (como ocorre no culturalismo); ele é o que eu sou parcial 
e incompletamente (e vice-versa, é claro). 

Considerar que o grupo estudado pode interferir na cultura do pes-
quisador, e vice-versa é sugerir uma relação não hierárquica na qual ambos 
habitam um mesmo plano. Roy Wagner explicita isso no seu livro “A in-
venção da cultura” ao dizer que todo mundo é um pouco antropólogo: “Se 
nossa cultura é criativa, então as “culturas” que estudamos, assim como ou-
tros casos desse fenômeno, também tem de sê-lo” (WAGNER, 2015, p. 68). 
Quando Wagner diz que todo mundo pode inventar a cultura, não quer dizer 
no sentido ficcional, mas sim para opor o sentido de que o pesquisador repre-
senta a cultura do outro, e trazer o sentido positivo de produção. A invenção 
para Wagner adquire um sentido de criação como fazem os artistas, mas no 
caso do antropólogo essa criatividade depende da criatividade dos nativos 
(GOLDMAN, 2011). 

Esse método reposiciona a antropologia, na qual esta não é um modo 
como se conhece o outro, mas sim a relação entre modos de ser, e então muito 
mais para revelar as dissonâncias do que ressaltar as semelhanças. Nem a 
cultura do nativo nem a do pesquisador são dados a priori, e sim construídas 
na relação entre eles. 

No livro “A Esperança de Pandora”, Latour (2001, p. 26) expõe 
uma pergunta: [...] podem nossas representações captar com alguma certeza 
os traços estáveis do mundo exterior?”. Para essa pesquisa, entende-se essa 
pergunta da seguinte forma: podem nossas representações captar com algu-
ma certeza os traços estáveis do mundo cigano? Latour responde à pergunta 
posta por ele ao dizer que não existe um mundo exterior. Essa afirmação não 
nega a existência do mundo exterior, mas sim a existência isolada, objetiva 
e a-histórica, isto é, o mundo exterior não é uma coisa-em-si à espera de ser 
subjugado pelo mundo social, mas sim é um mundo de multiplicidades inten-
sivas. Ao estudar os ciganos, eles não serão tomados como um grupo autô-
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nomo com uma cultura como uma coisa em si, mas como parte desse mundo 
híbrido, uma cultura para outrem, um contínuo entre natureza e o social, que 
Latour chama de coletivo em substituição do conceito de sociedade. 

A antropologia contemporânea propõe um diálogo com outros mo-
dos de pensar o mundo ao invés de ser uma representação dessas outras for-
mas, e por ser relacional, traz consigo a possibilidade de transformação do 
pesquisador e do nativo (GORDON, 2006). 

Essa noção simétrica rompe com a ideia de que o nativo é aquele 
que se relaciona com a sua cultura de forma não reflexiva enquanto o pes-
quisador tem uma vantagem epistemológica sobre o nativo porque pode ex-
primir sua cultura conscientemente. Esse rompimento acontece quando se 
reconhece que o nativo detém o sentido do seu próprio discurso, ao invés 
de imaginar que só o pesquisador poderia dar sentido ao discurso do nativo. 
Assim, o discurso do nativo provoca um efeito de transformação no discurso 
do pesquisador. 

O entendimento do mundo como uma rede permite entender um 
grupo social, como os ciganos, não como um grupo fechado possível de ser 
delimitado, mas que também está interconectado e atravessado pelo que os 
rodeia, afeta e é afetado, e por isso, inconstante. Ao invés de simplesmente 
entender os ciganos como objetos a serem explicados, busca-se aqui valorizar 
a diferença como ponto para impulsionar nosso pensamento, e ver até onde 
somos capazes de promover alterações no nosso próprio pensamento em de-
corrência da valorização do pensamento nos nativos. Goldman (2006) chama 
a atenção para a produção de uma antropologia que supere uma espécie de 
produção do exotismo que serve para nada além da curiosidade da ciência, e 
que possa expandir nossa própria cultura.  

Investigar as territorialidades ciganas, justamente porque os ciganos 
não têm um comprometimento excessivo com os conceitos de nomadismo e 
sedentarismo, é o que possibilita confrontar nosso saber. Reconhecer com se-
riedade o discurso dos outros é simetrizar os saberes dos grupos pesquisados 
com os saberes dominantes (GOLDMAN, 2014). Mais do que só dizer como 
nós concebemos o conceito de nomadismo e sedentarismo, cabe aqui nessa 
pesquisa trazer o modo como os ciganos concebem as territorialidades. 

Por isso, o método apoiado nas teorias da antropologia contemporâ-
nea pode ser entendido não só como uma questão metodológica, mas também 
um posicionamento ético ao tentar romper com a pretensão ocidental de poder 
definir o que é conhecimento científico do que é conhecimento tradicional, 
como se houvesse uma natureza universal com acesso privilegiado à Ciência, 
onde as demais culturas estariam submetidas sem um conhecimento real. 
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Nas palavras de Goldman (2014, p. 15), essas teorias consistem em 
cartografar outras verdades: 

As formulações gerais da crença (“o que eles pensam que 
existe eu sei que não existe”, ou “o que eles não sabem que 
existe eu sei que existe”) ou do ceticismo (“eu não sei o que 
eles sabem que existe” ou “nenhum de nós sabe o que exis-
te”) devem dar lugar à exploração sistemática “do que eu 
penso que eles pensam que existe” e “do que eles pensam 
que eu penso que existe” (com todas as suas refrações: “o 
que eles pensam que eu penso que eles pensam que existe” 
e assim por diante). 

Levar a sério o pensamento do outro não quer dizer saber se o que 
os outros descrevem corresponde a uma realidade objetiva correta, uma vez 
que isso pressupõe que o pesquisador está em um lugar privilegiado para jul-
gar o que é real ou não. Levar o pensamento do outro a sério diz respeito até 
onde o pesquisador é capaz de escutar o pensamento do outro e conceder um 
grau de verdade (GOLDMAN, 2014, p. 15). Esse reconhecimento não é só 
repetir o pensamento do outro na forma de replicação, mas sim de aceitação, 
no sentido de aproximar com o máximo de respeito, extrair a força conceitual 
desse pensamento para poder produzir efeitos no nosso pensamento. Esse 
processo funciona como um caminho médio entre conceitos muito concretos 
e conceitos abstratos (GOLDMAN, 2003). 

O antropólogo contemporâneo não pode ser nem um cientista cujas 
categorias analíticas se sobressaem à experiência em campo, e nem um sim-
ples narrador das experiências em campo, mas deve ser aquele capaz de ex-
trair do campo um conceito. A noção de extrair um conceito nativo é conceber 
em ideias como o outro constitui o mundo, é poder produzir uma descrição 
científica das ideias nativas, ou na definição de Viveiros de Castro (2002, p. 
125): “Tomar as ideias indígenas como conceitos significa tomá-las como 
dotadas de uma significação propriamente filosófica, ou como potencialmen-
te capazes de um uso filosófico”. Assim, pretende-se considerar o potencial 
filosófico das territorialidades ciganas.  

Goldman (2006) explica que o conceito etnográfico, pretendido nas 
teorias da antropologia contemporânea, não é nem uma teoria analítica (que 
se impõe sobre a experiência em campo) nem uma reprodução da teoria na-
tiva, é, portanto, um caminho do meio onde o conceito nativo, produzido em 
um contexto particular, é transplantado para outro contexto podendo funcio-
nar em outros contextos. 
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Eduardo Viveiros de Castro propõe pensar as correlações entre as 
teorias da antropologia contemporânea com o pensamento de Deleuze e Gua-
ttari (VIVEIROS DE CASTRO, 2007). Essa aproximação se dá pelo rom-
pimento de Deleuze e Guattari com dualismos ao traçar uma linha de fuga 
entre eles e pensar o conceito de multiplicidade para pensar uma diferença 
intensiva como uma alternativa à atividade de classificação extensiva. Multi-
plicidade é diferente de identidade, é um processo de atualização virtual, de 
devir, sem pretender ocupar uma categoria taxonômica. Esse conceito tam-
bém é expresso pela noção de rizoma como um sistema reticular acentrado 
de agenciamentos intensivos, e se aproxima da teoria do ator-rede de Bruno 
Latour como uma descrição da associação de elementos diferenciantes que 
fazem diferenciar de si mesmos. 

Deve-se ter em mente que multiplicidade não equivale à pluralidade, 
pois não é algo maior que um, mas menor que um, como vários elementos 
diferenciantes em si mesmo, uma diferença positiva ao invés de opositiva. 
Essa ideia rompe com as linhas de contorno identitários e abre para linhas de 
força, pois não se acredita em totalidades, mas em uma ontologia fractal onde 
a parte e o todo se equivalem. 

Nota-se que há nessa metodologia uma implicação nômade, no sen-
tido deleuziano, que trata de assumir que não existe identidade e revelar flu-
xos que atravessam. Nomadismo para Deleuze não é o deslocamento físico, é 
antes disso aquele que não se desloca, e sim o que se reinventa. Assim, pensar 
sobre os ciganos não é enquadrá-los em um grupo identitário, mas sim como 
resultantes das constantes modificações por tudo aquilo que os atravessam, 
em que há várias intensidades. Mais do que falar como o cigano é e vive, é 
falar de quais formas ele pode ser e viver. 

Nem os ciganos, e nem a Flávia que aqui escreve são representação 
de uma identidade, são então frutos dos encontros que nos afetam, e essa 
dissertação também opera nessa lógica, é, então, um recorte dessa relação 
Flávia-ciganos. Não existe ciganos e uma Flávia a priori e a nossa relação 
a posteriori, mas sim ciganos e Flávia que se constroem na relação. Como 
atenta Strathern, as relações são primárias e a existência humana secundária 
a elas (STRATHERN, 2014, p. 239).

E falar de reinvenção também não quer dizer que a cada vez que se 
reinventam se constituem como uma folha em branco que renuncia a tudo, 
mas sim que se reinventar é a impossibilidade de ser o mesmo, pois tudo que 
nos afeta nos modifica, então não se pode falar nem em indivíduo, já que cada 
um é múltiplo, isto é atravessado pelas afecções, e nem em identidade, já que 
não há perenidade.
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Traçando um paralelo com a antropologia contemporânea, esta se 
aproxima da teoria deleuziana ao propor a não diferenciação de humanos e 
não-humanos, em que tudo são pessoas dentro de pessoas, e não se distingue 
indivíduo e sociedade. Falar de outra cultura é uma síntese disjuntiva e não 
uma análise comparativa, pois não se trata de entender a cultura do outro 
como algo dado possível de ser comparado por extensividade, mas sim de va-
riações relacionais intensivas. Fazer etnografia, no sentido deleuziano, seria 
um “devir-nativo”, isto é, ser atravessado por um fluxo e se estabelecer em 
uma condição outra por meio da relação de afetos com o nativo. Afeto nesse 
caso não tem o sentido de sentimentos, e sim de afecções. 

Ao descrever outra cultura, como a dos ciganos por exemplo, essa 
será vista como algo construído e não como algo dado. Nota-se como isso 
difere do modo como foi colocado pelos antropólogos clássicos, modernos, 
onde a cultura do nativo era um objeto pronto a ser explicado. Tal proposta 
também se apoia na ideia de “conhecimento situado” da Donna Haraway 
(1995) na qual o conhecimento não é resultado de uma objetividade científi-
ca, e sim uma construção social marcada pela natureza corpórea. 

Ao invés de entender que a descrição sobre os ciganos parte de iden-
tidades fixas do pesquisador e dos pesquisados, compreende-se que o saber 
é relacional, atrelado a um corpo. Assim, essa dissertação é fruto da minha 
experiência como pesquisadora arquiteta e mulher, e provavelmente, um pes-
quisador homem ou uma pesquisadora com outra formação descreveriam de 
outra forma. 

Mais do que julgar a cultura do outro, a antropologia contemporânea 
procura aprender com o outro. Apesar desse método se propor como uma so-
lução frente à hierarquia da ciência, sabemos que o texto, uma vez produzido 
dentro de um campo intelectual específico, ainda se inscreve em relações de 
poder. 

Apesar de tais teorias apresentarem o método de modo abstrato e às 
vezes por demais pretensiosos, na prática indica que mais do que interrogar 
os ciganos na forma de entrevista, pretende-se deixá-los falar à vontade e 
captar seus discursos, para, modestamente, tentar elaborar teorias baseadas 
no que há de força conceitual no pensamento dos ciganos, e atentar-se para 
o fato que essa dissertação não se trata de uma representação do mundo dos 
ciganos, mas sim uma construção analítica fruto da minha interação com eles. 

Entrevistas foram realizadas quando já possuía um vínculo com os 
ciganos e uma reflexão mais consolidada sobre os dados coletados em cam-
po, então funcionaram como complemento às informações surgidas em con-
versas “espontâneas” no campo. Na maioria das vezes realizava conversas 
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“espontâneas”, mesmo que com um certo direcionamento, e às vezes fazia 
anotações na frente dos meus informantes e gravações, e sempre após as idas 
a campo realizava diários de campo. 

A permanência em campo acontecia durante o dia, com a chegada 
pela manhã e partida ao final da tarde. Apesar de saber da relevância para 
um método etnográfico de demorar-me mais em campo, como permanecer 
por dias seguidos, e mesmo tendo sido convidada por ciganas para dormir no 
acampamento, optei apenas pelas idas diárias, pois me considerava em uma 
condição vulnerável por ser mulher.

Minhas idas eram combinadas no dia anterior pelo telefone, ainda 
que dissessem que eu poderia ir a qualquer dia e hora, mas escolhia ligar para 
me certificar de que ainda estavam acampados no mesmo lugar. Quando eu 
levava a câmera fotográfica também avisava para que pudessem se arrumar 
como preferiam. 

Após as idas a campo, fazia o registro na forma de diários de campo, 
às vezes escritos em ordem cronológica dos eventos e outras vezes separados 
por temas. Escrever em ordem cronológica me ajudava a lembrar dos fatos 
com o máximo de detalhes, e a escrita por temas auxiliava no processo de ela-
boração e análise do conteúdo. Em cada acampamento que frequentei tinha 
sempre uma cigana com a qual eu estabelecia mais vínculo e combinava de 
marcar minhas idas. E, geralmente, era na barraca dessas ciganas onde almo-
çava, e me dirigia primeiro para depois seguir para outras barracas à medida 
que outras ciganas iam me chamando, ou eu mesma me dirigia às barracas. 

Não só o estudo em campo foi adotado como método, mas também 
a revisão bibliográfica de autores sobre o tema do deslocamento cigano para, 
ao final da dissertação, fazer um contraponto entre a abordagem da ciganolo-
gia e as análises feitas a partir do trabalho de campo. E o trabalho de campo, 
além das idas aos acampamentos, também incluiu entrevistas com os direto-
res do Departamento de Promoção da Igualdade Racial do município da Serra 
e com algumas pesquisadoras que acompanharam Ciganos, não só no estado 
do Espírito Santo, mas também em São Paulo.

 Atuação em campo

Para dar início a essa pesquisa, mais do que escolher um acampa-
mento para acompanhar, era eu quem precisava ser “escolhida” pelos ciganos 
e autorizada a frequentar o acampamento. A fim de facilitar esse processo, 
realizei as primeiras visitas aos acampamentos acompanhada de pessoas que 
já possuíam um vínculo com os ciganos. Primeiro, estive em dois acampa-
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mentos, um no município da Serra e outro em Viana, acompanhada da pe-
dagoga Ana Kátia Pinto (2010), que realizava uma pesquisa com os ciganos 
em Fundão para a sua tese de doutorado. Depois, sob intermédio de um dos 
diretores do Departamento de Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura do 
Município da Serra, estive novamente no acampamento que havia ido com a 
Ana Kátia na Serra e, depois fomos em outro no mesmo município. 

De fato, ter ido acompanhada nas primeiras visitas aos acampamen-
tos me abriu portas. Os ciganos acampados no município da Serra tinham 
uma relação de confiança com a Prefeitura que realizava projetos de assistên-
cia, como o cadastramento dos ciganos em programas como o CadÚnico, e a 
realização do Projeto Mesa Brasil de abastecimento de alimentos. 

Devido a essa relação de confiança entre a Prefeitura da Serra e os 
ciganos, a minha chegada ao acampamento em Araras no município da Serra 
foi positiva, e em poucos minutos já tinha sido bem recebida pela cigana 
Isadora, que além de me convidar para almoçar, se demonstrou curiosa e in-
teressada com a minha presença. Este acampamento foi o elegido, pois além 
da receptividade imediata da cigana Isadora, havia outra especificidade: a sua 
família estava acampada em um terreno próprio, fato que se constituía como 
recente e inédito entre os outros acampamentos visitados.

Embora a presença do diretor do Departamento de Promoção da 
Igualdade Racial nas minhas primeiras visitas tenha facilitado o acesso aos 
acampamentos, era importante esclarecer que eu não trabalhava na Prefeitu-
ra, para que não criassem expectativas de que eu conseguiria resolver pen-
dências burocráticas que estariam fora do meu escopo. Muitos me pergunta-
ram se eu trabalhava na Prefeitura ou no Centro de Referência de Assistência 
Social (Cras), e por isso, tentei elucidar o máximo possível que queria acom-
panhá-los em razão da minha pesquisa, para escrever um livro sobre eles, e 
que não tinha a competência para resolver certas questões burocráticas, mas 
mesmo assim, me coloquei disponível para ajudar no que estivesse ao meu 
alcance. Ainda assim, de vez em quando vinham até mim perguntar sobre 
como faziam para emitir documentos, como registro geral e CPF, ou como 
desbloqueavam o pagamento do Bolsa Família. Nessas situações, procurei 
informações para tentar auxiliá-los, e algumas vezes os acompanhei no Cras.

As idas ao acampamento em Araras aconteceram no período de 
agosto de 2016 a fevereiro de 2017, e foram interrompidas no mês de março 
de 2017 devido à crise na segurança pública com a greve dos policiais mi-
litares no estado do Espírito Santo, e a posterior desintegração deste acam-
pamento após a morte de um cigano, ocasionada por um desentendimento 
interno entre as duas famílias com quem eu mais convivia. 
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Com a dispersão do acampamento em Araras, as famílias ciganas se 
espalharam por outros acampamentos já existentes na Região Metropolitana 
de Vitória. Os contatos de telefone que eu dispunha diziam respeito às famí-
lias que foram para o município de Cariacica, e por isso, a pesquisa prosse-
guiu no acampamento no bairro Tucano (Cariacica). Optei por acompanhar 
só um desses acampamentos para que a pesquisa não ficasse pulverizada, 
além do que, havia um desentendimento entre algumas famílias que seguiram 
para Cariacica e as famílias que permaneceram na Serra, e transitar entre es-
ses dois acampamentos poderia ser desfavorável. 

Durante o desenvolvimento da dissertação, vários outros acampa-
mentos serão citados, devido à alusão destes outros nas falas dos ciganos, 
porém, deve-se ter em mente que acompanhei com maior frequência apenas 
os acampamentos em Araras e, posteriormente, Tucano, e por isso, as árvo-
res genealógicas e os mapas apresentados somente farão referência a esses 
dois. Além desses dois acampamentos citados e daqueles visitados no início 
da pesquisa, durante os trabalhos de campo também estive em outros acam-
pamentos - em Gavião (Fundão), Pavão e Andorinhas (Viana) -, com uma 
frequência bem menos significativa, para visitar aqueles ciganos que haviam 
se mudado de Tucano. 

No mapa a seguir (Figura 02) ilustro os acampamentos cita-
dos durante a dissertação, diferenciando aqueles acampamentos que 
frequentei, daqueles que só visitei algumas vezes e dos que foram ci-
tados na fala dos ciganos mas que não visitei. Os pontos neste mapa 
estão circunscritos na Região Metropolitana de Vitória, por onde cir-
culam desde que deixaram os municípios rurais no interior do Espíri-
to Santo há aproximadamente 20 anos quando se deslocavam a cavalo.

Os nomes dos bairros dos acampamentos foram substituídos por ou-
tros para que os acampamentos não fossem localizados a fim de preservar a 
identidade dos ciganos. Apenas o município é identificado, e os designações 
escolhidas para substituir os nomes dos bairros são tipos de pássaros, elegidos 
para fazer uma alusão ao modo como os ciganos se referem ao acampamento 
como um pouso. Este mapa também se encontra no Anexo D como uma folha 
avulsa para facilitar a leitura de quem quiser consultá-los ao longo do texto.  

Figura 02: Acampamentos na Região Metropolitana de Vitória
Fonte: Autora, 2018.

Mesmo que tivesse lido sobre a experiência de outros pesquisado-
res em campo e ainda que as primeiras visitas aos acampamentos tivessem 
corrido bem, a boa convivência não era algo garantido, já que mais que uma 
relação entre pesquisadora e pesquisados, se tratava de relações pessoais que 
seriam ajustadas constantemente mediante o percurso e o aprendizado em 
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campo.
 Em campo, precisei entender como funcionava o corte de gênero 
que se apresentava entre os ciganos, comparecendo não só na realização de 
tarefas, mas também nas interações pessoais, para saber o que era restrito so-
mente aos homens ou às mulheres. Por isso, tive uma convivência maior com 
as mulheres e crianças ciganas do que com os ciganos homens, e pude acessar 
com mais facilidade o universo das ciganas. Como pode ser observado em 
relatos etnográficos de outras mulheres pesquisadoras em acampamentos ci-
ganos (FERRARI, 2010), (PINTO, 2010) geralmente as primeiras visitas ao 
acampamento são recepcionadas pelos ciganos homens, e depois, quando as 
pesquisadoras mulheres se tornam uma pessoa conhecida, é possível transitar 
pelas barracas com mais liberdade e a recepção passa a ser feita pelas mulhe-
res ciganas.  

Como minhas primeiras visitas aos acampamentos ocorreram por 
intermédio de conhecidos dos ciganos, a minha recepção aconteceu direta-
mente pelas mulheres. Assim, o universo dos homens era acessado muito 
mais pelo olhar das ciganas e pelo meu olhar como observadora do que atra-
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vés da interação direta com os ciganos homens, que se dava nos momentos 
em que eles me dirigiam a palavra ou quando eu buscava conversar com o 
casal presente. Evitava conversar só com os homens ciganos sem a presença 
das suas cônjuges com receio de que pensassem que eu pudesse ter outros 
interesses além da pesquisa, já que o casamento tem um valor central para 
eles, além de eu ser solteira e estar sempre desacompanhada. Após um tempo 
de idas aos acampamentos, pude me sentir mais à vontade para puxar assunto 
com alguns homens, porém, apenas com aqueles os quais eu tinha mais inti-
midade com as respectivas cônjuges.  

Os primeiros contatos com alguns ciganos se dão com desconfiança, 
algo que pude perceber quando se apresentaram com os nomes oficiais, aque-
les registrados nos documentos, ou nomes aleatórios e genéricos, ao invés 
dos nomes que usualmente adotam para conversar entre si. Nas primeiras 
conversas, não me era permitido acessar certas informações através de per-
guntas diretas, e por isso, conversas informais sobre assuntos diversos e a ob-
servação funcionavam como uma alternativa para esses primeiros encontros. 
Com o tempo, essa barreira invisível que me era imposta por alguns se suavi-
zava e eu podia fazer perguntas diretas, apesar de que, na maioria das vezes, 
as conversas informais rendiam muito mais assunto e aspectos interessantes.

Algumas vezes perguntei se alguém no acampamento sabia ler a 
mão ou se falavam o chibi1, e a resposta era negativa. Porém, em momentos 
posteriores, presenciei-os falando em chibi, ou em conversas me foi revelado 
que algumas ciganas sabiam ler a mão. Com o tempo percebi que as pergun-
tas diretas podiam soar um tanto invasivas para alguns deles, e nesses casos, 
procurei manejar a conversa para um tom menos incisivo e mais descontraí-
do. Barreiras desse tipo me eram impostas nos primeiros contatos, algo que 
foi sendo dissolvido, ainda que não de forma plena, quando já estavam acos-
tumados com a minha presença. Apenas o chibi falado entre eles foi mantido 
como algo ao qual eu não poderia acessar, com exceção de algumas palavras, 
já que uma de suas funções era permitir que pudessem conversar entre si sem 
que os garrons os entendessem.

Havia um receio sobre como deveria proceder com as primeiras 
abordagens ao explicar o que justificava as minhas idas frequentes e a per-
manência em campo, e lembro quando um amigo pesquisador me aconselhou 
a levar uma proposta de abordagem jornalística de tentar trazer visibilidade 
para eles. Porém, esse era justamente o ponto de tensão, porque talvez alguns 

1. Diferente do Romani que é uma língua dos Rom, o Chibi não se constitui como uma língua, 
e sim como um repertório lexical formado por palavras derivadas do Romani, do Caló acresci-
do de palavras do português (FERRARI, 2010, p. 14). 



43

deles não quisessem ser estudados, buscavam não serem compreendidos e 
nem ter esse tipo de visibilidade jornalística, além do receio em relação aos 
não-ciganos devido a uma longa história de repressões aos Ciganos. Também 
pareciam querer manter um controle na relação com os não-ciganos ao esco-
lherem o que pode ou não ser dito. Por isso, a tarefa como pesquisadora de 
se inserir em campo me exigia cautela, e me fizeram pensar continuamente 
sobre qual conduta eu adotaria em campo.
 Em relação à vestimenta, me questionava se haveria um jeito mais 
adequado de me vestir em campo e decidi ir de um modo que eu não tentasse 
me parecer com as ciganas, pois a tentativa de se parecer com os ciganos 
poderia causar algum mal-entendido como ocorrido com a antropóloga Flo-
rencia Ferrari (2010) em um episódio durante o período que acompanhou 
ciganos Calon acampados em São Bernardo do Campo. 
 As tentativas de Florencia, de se colocar disposta a viver como um 
Cigano, teria se dado a partir da sugestão da etnógrafa Judith Okely em seu 
estudo dos Ciganos na Inglaterra (1983), onde aconselhava a tentar se com-
portar de modo similar aos Ciganos para não chamar tanto atenção. É certo 
que não há um modelo de como se comportar em campo, mas ao que se refere 
ao modo como eu me vestiria, optei por me vestir de forma que não tentasse 
me parecer como uma cigana, assim, ao invés de usar vestidos e saias, sempre 
ia de calça. Essa escolha foi uma tentativa de me distanciar da estética ciga-
na para sinalizar minha posição como pesquisadora e evitar a possibilidade 
de um mal-entendido no qual pudessem imaginar que tivesse outra intenção 
além da pesquisa. Talvez o modo como eu me vestia não esclarecesse esse 
posicionamento, porque em vários momentos me perguntavam se teria cora-
gem ou se gostaria de casar com um cigano, pois acreditam que uma mulher 
solteira na minha idade já devia querer estar casada e com filhos. 

No que se refere a outros aspectos, me vestir de modo diferente das 
mulheres ciganas trazia comentários interessantes, como uma criança me 
questionar o porque de eu me vestir como um homem (de calça e nunca de 
vestido ou saia), ou quando as mulheres me questionavam o porque de eu não 
estar com unha feita, cabelos compridos ou maquiada.  

Além de pensar sobre a vestimenta, questionava sobre outros com-
portamentos em campo, e considerei adequado observar certas condutas da 
rotina adotadas por eles para me dispor a agir em conformidade. Assim como 
eles, retirava os sapatos antes de entrar nas barracas que tinham lonas cobrin-
do o chão, sobretudo quando haviam sido limpadas recentemente (esse hábito 
me fez optar por ir ao acampamento com sapatos abertos, do tipo sandália, 
mais fáceis de serem retirados). 
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 A fim de estabelecer uma aproximação inicial e uma relação de con-
fiança com os ciganos, escolhi empregar o uso da fotografia de forma que me 
comprometesse a levar impressos nas idas seguintes aos acampamentos os re-
tratos feitos daqueles que se interessassem em ser fotografados. Em algumas 
pesquisas, o emprego da fotografia em um trabalho de campo pode ser mais 
tardio até que se sintam à vontade para isso. Isso não quer dizer que estivesse 
à vontade para fotografá-los desde os primeiros momentos, porém, para esta 
pesquisa o uso da fotografia foi imediato pois considerou-se necessário, para 
além de fazer registros, criar alternativas para a criação de vínculos. 
 Essa necessidade se deu em razão de não parecer do interesse de 
alguns a publicação de um livro sobre eles, então considerei interessante ofe-
recer alguma contrapartida. Como já dispunha de equipamentos fotográficos, 
optei por me colocar à disposição para quem quisesse ser fotografado. Além 
disso, demoraria muito tempo para que pudesse levar a dissertação pronta e 
impressa para verem, então levar as fotografias impressas na ida seguinte ao 
acampamento, foi uma maneira de acompanharem o processo.  

Após decidir acompanhar o acampamento em Araras, já na segunda 
visita me propus a levar a câmera fotográfica, e em encontros posteriores, 
passaram a pedir que eu levasse a câmera para fotografá-los. Não estive com 
a câmera fotográfica em todas as idas aos acampamentos, e na maioria das 
vezes, os comunicava antes, pois preferiam ser avisados para que pudessem 
se arrumar ou limpar a barraca antes. 
 Apesar de no início eu ser uma estranha no acampamento, a minha 
presença parecia não chamar demasiada atenção nem interromper a rotina 
dos ciganos, pois algumas ciganas estavam acostumadas a receber amigas 
não-ciganas em suas barracas. Exceto naquelas vezes que estive com a minha 
câmera fotográfica, que algumas ciganas se enfeitavam mais que o de costu-
me e no momento das fotografias gerava uma aglomeração atípicas entre eles. 
 Para as fotografias, as ciganas, mulheres e crianças, gostavam de 
tomar banho, trocar de roupa e se maquiar e enfeitar com mais acessórios. In-
clusive a barraca também precisava ter sido arrumada e estar limpa antes das 
fotografias, e por isso, a maioria das fotografias trazidas aqui não puderam 
ser registros espontâneos da rotina, mas retratos posados e fotos das barracas 
arrumadas. 

O emprego da fotografia contribuiu não só no estabelecimento de 
vínculos, como também no entendimento de vários aspectos, como das rela-
ções entre eles, já que escolhiam com quem gostariam de aparecer nas fotos, 
e selecionavam quem poderia receber as fotos reveladas ou não, algo que 
poderia ser mudado de uma semana para outra. Algumas vezes pediam para 
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que alguma foto não fosse impressa pois haviam se desentendido com quem 
estavam juntos na fotografia. 

Antes de prosseguir com as análises feitas a partir do trabalho em 
campo com os ciganos na Região Metropolitana de Vitória, irei traçar um 
breve histórico da trajetória Cigana, pois imagino que devam estar se pergun-
tando de que lugar do mundo teriam vindo os Ciganos e como teriam chegado 
no Brasil e no Espírito Santo. 





CAPÍTULO 01
BREVE HISTÓRICO DA TRAJETÓRIA CIGANA
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Por onde passavam, os Ciganos despertaram curiosidade em relação 
à sua origem, e por serem ágrafos, isto é, aqueles que não tem testemunhos 
escritos na sua língua, a tarefa de reconstruir historicamente a origem dos 
ciganos teria ficado à cargo dos estudos teóricos empregados por não-ciganos 
esforçados em entender esse mistério. Assim, os estudos ciganos que se ini-
ciam na Europa no início do século XV com crônicas e relatos de viajantes 
não escapam do preconceito aos Ciganos (FIENBORK; MIHÓK, MÜLLER, 
1998). No final do século XVIII, a partir do movimento Iluminista, a ciga-
nologia adquire caráter científico com os primeiros estudos linguísticos, que 
hoje conta com uma vasta produção em termos de bibliografias literárias e 
científicas, que teriam se encarregado de responder às perguntas: que língua 
era aquela que falavam? E da onde teriam vindo? (BASTOS, 2012).

Segundo definição da Organização das Nações Unidas, Ciganos são 
um grupo heterogêneo, distribuídos em diferentes países e sob condições so-
ciais diversas, unidos por raízes históricas e linguísticas comuns, assim, não 
constituem um grupo religioso nem uma nacionalidade, mas sim uma identi-
dade étnica (CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS, 2016). 

Apesar da escassez de documentos históricos que comprovem a ori-
gem dos Ciganos, a abordagem mais aceita é de grupos párias da Índia, na 
região noroeste, Punjab, teriam se dispersado pelo mundo. As pesquisas em 
torno da origem dos Ciganos teriam começado em 1760 quando um linguista 
húngaro, Stefán Vályi, estudante de teologia da Universidade de Leiden na 
Holanda, notou semelhanças entre a língua Romani falada por Ciganos da 
sua terra natal, Györ na Hungria, e a língua falada por três estudantes da mes-
ma universidade provenientes de Malabar, sudoeste da Índia (HANCOCK, 
1992; GUIMARAIS, 2012). A partir desta constatação, estudos linguísticos 
comprovaram aproximação lexical e sintática entre a “língua falada” pelos 
Ciganos e no noroeste da Índia (GALDI, 1982). 

Tempos antes de se compreender a origem da língua Cigana, outros 
autores já haviam introduzido esse campo de investigação. O geógrafo Se-
bastían Münster, em início do século XVI já havia se interessado pelo modo 
como os Ciganos falavam e dedicou um capítulo do seu livro “Cosmografía 
Universal”, mesmo sem saber que se tratava de uma outra língua. Em 1542, o 
erudito André Borde publica um pequeno manual de conversação em língua 
Cigana e em 1597 Bonaventura Vulcanius incluiu em sua obra um glossário 
com mais de 70 palavras Ciganas. Esses testemunhos literários contribuíram 
como pistas para a procedência de pesquisas linguísticas até a constatação da 
relação do Romani com a origem indiana (LIÉGEOIS, 1988). 

A língua Romani encontra-se no subgrupo linguístico índico falado 
no norte da Índia e Paquistão, e este subgrupo tem como fonte o sânscrito 
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védico. Não é uma língua homogênea e possui variações, sendo aproximada-
mente 60 só na Europa (DURANTE, 2014, p. 29-30). Assim como o Romani, 
outras línguas faladas na Índia, como o hindi, bengali, panjabi, rajastani, tam-
bém são parentes do sânscrito, sendo a proximidade maior entre o Romani e 
o hindi (LIÉGEOIS, 1988, p. 36). 
 Essa teoria teria se espalhado após a divulgação de pesquisadores 
alemães, como Christian Büttner em 1771, Johann Rüdiger (1782) e, o mais 
conhecido, Heinrich Grellmann em 1783 (MOONEN, 2013). Grellmann, 
examinou o idioma falado por Ciganas na Alemanha, Transilvânia e Hungria 
e constatou certos números de palavras em comum com palavras provenien-
tes da Índia (LIÉGEOIS, 1988, p. 35). As teorias de Grellmann e uma visita a 
um acampamento cigano teriam contribuído para a pesquisa de John Hoyland 
que resultou na primeira publicação, no ano de 1816, em inglês sobre os Ci-
ganos (OKELY, 1983). Vários outros autores se debruçaram sobre a pesquisa 
linguística, sendo Pott o primeiro a comprovar de modo rigoroso a origem 
indiana do Romani, e concluir que antes da dispersão, falavam só uma língua 
(LIÉGEOIS, 1988, p. 36).

Desde então, os estudos ciganos se disseminaram e em 1888 é fun-
dada na Inglaterra uma associação internacional de estudos ciganos, a Gypsy 
Lore Society, que uniu pesquisadores interessados na história e costumes ci-
ganos e institucionalizou os estudos Ciganos, tendo como publicação inau-
gural o livro “Os Ciganos em Portugal” de Adolfo Coelho datado de 1892. 
Em 1989 essa associação passa a ser sediada nos Estados Unidos e continua 
a organizar encontros anuais e publicações de periódicos compilados no ca-
tálogo “100 years of gypsy studies: papers from the 10th Annual Meeting of 
the Gypsy Lore Society” em 1988 (SALO et al, 1990). 
 No Primeiro Congresso Mundial Rom, um congresso internacional 
para discutir questões relacionadas aos Ciganos, ocorrido em Londres no dia 
8 de abril de 1971, ficou definido que a Índia seria considerada o local de ori-
gem dos Ciganos. Neste Congresso também adotaram uma bandeira (Figura 
02) única para todos os Ciganos, escolheram a música Gelem Gelem como 
um hino e a denominação “Rom” ao invés de “Ciganos” (OKELY, 1983). A 
bandeira Cigana (Figura 03) foi inspirada na bandeira da Índia, na qual a lis-
tra azul representa os valores espirituais e a listra verde os valores materiais, 
e ao centro a roda de 16 raios simboliza os clãs (OLIVEIRA, 2013, p. 93). De 
acordo com Moonen (2013, p. 138) a listra azul simboliza o céu, a verde sim-
boliza a terra e o elemento central vermelho simboliza uma roda de carroça e 
o nomadismo. 
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Figura 03: Bandeira Cigana

Fonte: OLIVEIRA, 2013. 

A teoria da origem Cigana indiana também foi reconhecida pela Ín-
dia e foi difundida após a aproximação da Iugoslávia do presidente Josip 
Broz Tito, cargo que exerceu de 1953 até 1980, com a Índia sob o governo 
do primeiro-ministro Jawaharial Nehru exercido de 1947 até 1964 (GUIMA-
RAIS, 2012). Oficialmente a Índia, se assumiu como pátria-mãe dos Ciganos 
após a declaração da primeira-ministra Indira Gandhi no Segundo Congresso 
Mundial Rom realizado em 1978 (MOONEN, 2013).

 Há também várias outras hipóteses sobre a origem dos Ciganos, que 
sugerem as rotas de migração através das variações do idioma dos Ciganos 
e que poderiam indicar por onde passaram (GUIMARAIS, 2012). Em 1936, 
Martin Block afirma que os números de palavras estrangeiras adotadas ao 
Romani seriam proporcionais ao tempo de estadia nos diferentes países, e 
seria possível identificar palavras do grego medieval, e de países como Ar-
mênia, Hungria, Romênia (LIÉGEOIS, 1988, p. 37). 

São inúmeras as teorias sobre a origem dos Ciganos, e se organi-
zarmos em uma linha temporal, a mais antiga data da origem seria explicada 
por uma “pré-história” dos Ciganos. O padre italiano Renato Rosso, um dos 
fundadores da Pastoral dos Nômades do Brasil, que viveu com ciganos em 
vários países, como Itália, Brasil, Índia, sugere uma “pré-história” dos Ciga-
nos. Segundo ele, 2000 a.C nômades arianos do sul da Rússia teriam migrado 
em direção à Índia, e em 1750 a.C outro grupo de nômades, os arameus, via-
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javam pela Síria, Palestina e Egito. Em 1700 a.C o líder Abraão seria consi-
derado o patriarca dos Ciganos e também dos judeus. A partir de tal teoria, os 
Ciganos teriam uma origem de raiz indiana e outra de raiz no Oriente Médio 
(CARVALHO, 1989). 
 Segundo Renato Rosso, a migração dos ciganos a partir da Índia já 
teria se dado em 500 a.C, quando um rei persa pediu que viessem da Índia 
saltimbancos para alegrar o povo, que acredita serem Ciganos, pois eram 
músicos talentosos, nômades, que trabalhavam com metais e viviam em bar-
racas. A migração nesse caso é explicada pela condição do rígido sistema de 
castas hindu, no qual os ciganos pertenceriam à casta mais baixa e por isso 
teriam preferido deixar a Índia (CARVALHO, 1989). 

Similar à teoria de Renato Rosso, Galdi (1982) indica que uma das 
emigrações de Ciganos da Índia teria acontecido por volta do ano 420 a.C a 
convite do monarca persa Bahram Gur, na qual doze mil Luri ou Luli (nôma-
des músicos que acredita-se serem Ciganos) da Índia teriam sido convidados 
para que animassem seus súditos com música. Esse evento foi registrado na 
passagem do “Livro do Rei”, (texto não-europeu datado como o mais antigo 
a citar os Ciganos) do poeta persa Firdusi escrito em 1011 d.C., onde narra o 
episódio no qual os Luri teriam sido presenteados pelo monarca com trigo, 
gado e asno, em troca de tocar música para os seus súditos, mas se foram a  
andar errantes pelo mundo. Luli ou luri é um adjetivo persa, no sentido figu-
rado, que designa pessoa alegre, músicos e cantores. O outro documento que 
narra a mesma história data de 940 d.C, escrito pelo historiador árabe Hamza 
de Ispahán, utilizando a palavra Zot em lugar de Luri (LIÉGEOIS, 1988, p. 
32-33).
 Bastos (2012) organiza cinco principais teorias que explicam a ori-
gem dos Ciganos: a teoria da raiz judaica; a teoria da continuidade entre 
o nomadismo na Índia e o nomadismo na Europa; a teoria da escraviza-
ção muçulmana de populações urbanas; a teoria dos trabalhadores imi-
grantes e a teoria inglesa. 
 Dentre as teorias apontadas por Bastos, a teoria da raiz judaica, 
data a mais antiga origem dos Ciganos, aproximadamente 70 d.C, com a des-
truição de Jerusalém pelos romanos seguida da diáspora para a Índia. Essa 
teoria se aproxima das ideias de Renato Rosso, na qual os Ciganos teriam 
uma raiz indiana e outra de raiz judaica. Esta teoria é uma especulação, mas 
se fosse bem fundamentada permitira compreender melhor a relação entre às 
perseguições étnicas direcionadas contra judeus e ciganos na Europa, desde a 
Renascença ao Holocausto (BASTOS, 2012). Essa teoria explicaria o mono-
teísmo da religiosidade de alguns Ciganos, supostamente incompatível com 
o politeísmo hindu. 
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 Segundo a teoria da continuidade entre o nomadismo na Índia e 
o nomadismo na Europa, os ciganos seriam povos nômades, denominados 
como párias, e teriam emigrado do norte da Índia voluntariamente de dife-
rentes regiões e em séculos diferentes por serem amantes da liberdade e das 
viagens. Essa teoria se fundamenta nas semelhanças, como nas vestimentas 
e na língua falada, entre os Ciganos que permaneceram na Índia, definidos 
como Lambadi ou Banjari (ESTEVAM, 2006) e aqueles que teriam emigrado 
para a Europa. 
 De acordo com Vekerdi (1988), a emigração de Ciganos da Índia 
teria ocorrido no século VII para se livrarem da condição de pertencer a uma 
casta na qual estavam prescritos a viverem como “parasitas” através de rou-
bos ou entretendo outrem.  

Outras pesquisas se ocuparam da investigação sobre a origem dos 
Ciganos através da verificação de estruturas físicas e genéticas para com-
plementar as teorias linguísticas. O antropólogo-físico suíço Eugène Pittard 
realizou uma pesquisa de mensuração do corpo de Ciganos dos Balcãs e 
constatou serem mais altos que os europeus, com crânio comprido e estreito, 
e uma indicação de origem indiana. As pesquisas genéticas, a fim de verificar 
a origem Cigana pela genética, deram-se a partir da década de 40 e também 
apontaram uma origem indiana dos Ciganos (DURANTE, 2014). 

A Índia como origem dos Ciganos é uma teoria amplamente aceita 
pela historiografia Cigana, porém para alguns pesquisadores a teoria linguís-
tica é considerada insuficiente para afirmar que os Ciganos teriam se ori-
ginado na Índia, já que poderiam ter vivido na Índia sem nunca terem sido 
indianos ou mesmo terem tido contato com a língua indiana fora da Índia 
(FRASER, 1995). Segundo Vekerdi (1988), os Ciganos sempre foram in-
fluenciados pelas culturas hospedeiras, então mesmo que exista semelhança 
com a língua falada ou com as vestimentas indianas, isso pode indicar apenas 
que estiveram na Índia, mas não que tenham se originado de lá.

Para o pesquisador Donald Kenrick, a partir do seu doutorado rea-
lizado em uma universidade do Reino Unido, os Ciganos teriam se formado 
fora da Índia entre os séculos VII e X, na Pérsia, através do casamento entre 
indianos e persas (GUIMARAIS, 2002; KENRICK, 2004). É ele quem for-
mula a A teoria dos trabalhadores imigrantes, mais recente que a teoria an-
terior, prevê que os Ciganos teriam se formado fora da Índia, entre os séculos 
VII e X, depois de deixarem a Índia em direção à Pérsia a partir do século 
III devido à conquista do Norte da Índia (parte atual do Paquistão) pelo do 
Xá da Pérsia, Ardashir, que teria a transformado em uma colônia chamada 
Irão (KENRICK, 1998, p. 13-14). Devido à colonização de parte da Índia, o 
deslocamento de indianos para a Pérsia.foi facilitado. Entre os indianos que 
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migraram para a Pérsia, havia desde camponeses e músicos, a mercadores, 
que emigraram à procura de oportunidades de trabalho (BASTOS, 2012). 
Esses emigrantes teriam casado entre si na Pérsia formando o povo chamado 
Dom, que mais tarde se consistiria no povo denominado de Roma. 

A teoria da escravização muçulmana de populações urbanas 
contesta a teoria dos trabalhadores imigrantes e a teoria da continuidade 
entre o nomadismo na Índia e o nomadismo na Europa, pois em um mo-
mento preciso, no início do século XI, a Índia teria sofrido invasões islâmicas 
e arrastado mais de 50 mil habitantes, incluindo Ciganos, para a venda como 
escravos. As invasões islâmicas foram lideradas pelo sultão Mahmud de Gáz-
ni, imperador do Império Gaznévida (HANCOCK, 1999), na qual habitantes 
de todas as classes sociais teriam sido vendidos para mercadores de escravos 
da Armênia e dos países do Leste Mediterrâneo. Essa teoria articula-se com a 
constatação da escravatura dos ciganos que se estendeu durante cinco séculos 
nos Principados do Leste Europeu até finais do século XIX. 

A teoria da escravização muçulmana é melhor documentada que a 
teoria anterior (teoria dos trabalhadores imigrantes), pois converge com as 
datas das teorias linguísticas de descoberta da língua Romani no século XI, 
enquanto que segundo a teoria dos trabalhadores imigrantes os Ciganos 
teriam se formado entre os séculos VII e X, o que não justificaria a formação 
do Romani somente um século depois (BASTOS, 2012). Além disso, essa 
teoria diverge das outras pois toma partido que a origem dos Ciganos teria 
sido compulsória e não voluntária. 
 Segundo a teoria inglesa, os ciganos das Ilhas Britânicas seriam 
uma mistura de “vagabundos errantes” dos tempos da Peste Negra mistu-
rados com ciganos da Índia, o que justificaria ao Governo Britânico de se 
eximir da responsabilidade de prover direitos jurídicos-sociais aos Ciganos 
ingleses, já que deslegitimaria a origem desses Ciganos (BASTOS, 2012). 

Além das teorias trazidas por Bastos (2012), outras teorias afirmam 
que a migração cigana da Índia para a Europa teria sido mais tardia, a partir 
do século XII, devido às invasões do Império Otomano (MARUSHIAKOVA; 
POPOV, 1997). Há ainda a versão de que os ciganos teriam emigrado da Ín-
dia em 1398 devido à invasão da dinastia Timúrida liderada pelo rei Tamerlão 
que os teria expulsado de lá, tendo chegado na Europa apenas em 1417 de-
pois de percorrer a Pérsia (MORAES FILHO, 1886, p. 14). 
 Além das teorias sobre a origem dos Ciganos, há aquelas esforçadas 
em entender as ondas migratórias dos Ciganos pela Europa Oriental e Oci-
dental. As primeiras ondas migratórias até a Europa teriam passado pela Pér-
sia, Anatólia e Armênia, chegando primeiramente à região balcânica (GUI-
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MARAIS, 2012) devido à ocupação árabe (DURANTE, 2014). Uma parte 
deles teria cruzado a Ásia menor em direção ao Egito, e a outra parte teria 
atravessado o Império Bizantino em direção à Grécia. A presença dos ciganos 
na Grécia é constatada na Ilha de Creta e em outras duas ilhas menores próxi-
mas em 1322, e em 1384 em Modon, costa sul da Grécia próximo ao Monte 
Gype também conhecido como Pequeno Egito (Galdi, 1982). 
 Acredita-se que um dos primeiros documentos a registrar a presença 
dos ciganos na Europa Oriental teria sido em 1050 quando o Imperador de 
Constantinopla solicitou ajuda do feitiço dos Adsincani para matar animais 
ferozes. Outro documento, do século XII, refere-se aos Athinganoi, grupos 
de domadores de animais e adivinhadores da sorte e do futuro. Em 1322 um 
frade franciscano teria escrito sobre grupos na ilha de Creta chamados de 
Atsinganoi que viviam em tendas e praticavam a leitura da sorte. Provavel-
mente aqueles chamados de Atsinganoi referiam-se aos ciganos (MOONEN, 
2013; FRASER, 1995) e são palavras derivadas da palavra em grego Atsin-
gani que significa “intocáveis”, usadas no Império Bizantino (GUIMARAIS, 
2012). Desse termo derivou-se outros como Zigeuner em alemão, Tsiganes 
em francês, Zingari em italiano e Cigányok em húngaro (DURANTE, 2014).
 Após um período no Império Bizantino, os ciganos seguiram para 
a Romênia (nos antigos Principados Unidos da Valáquia e Moldávia), outros 
para Grécia, Hungria e Europa Ocidental, devido à pressão dos otomanos 
sobre os Balcãs que impulsionou a migração para a região norte do Danúbio. 
Existe um certo consenso entre as teorias sobre a primeira grande onda 
migratória dos Ciganos da Europa Oriental para a Europa Ocidental de 
que teria se dado a partir do século XIV em razão dos conflitos entre cristãos 
e muçulmanos. Acredita-se que os Ciganos teriam aproveitado do contexto 
de instabilidade para conseguir apoio de Papas, de Imperadores e de outros 
aristocratas, ao se assumirem como católicos, em nome de uma hipotética 
peregrinação a Santiago de Compostela, em grupos de centenas de Ciganos 
liderados por chefe de aparência aristocrata que se apresentava como um du-
que ou conde (BASTOS, 2012). No século XV, um grupo de Ciganos que 
cruzava a Itália em direção a Roma, carregava uma carta de recomendação 
assinada pelo Papa Martín V, mas não se sabe se a carta era falsa, porém, de 
todos os modos, eram considerados com respeito por onde chegassem com 
essa carta (LIÉGEOIS, 1988, p. 41). 

Em 1425 na Península Ibérica é quando se tem o primeiro registro 
da presença de ciganos na Espanha, em Zaragoza (GUIMARAIS, 2012). Ao 
longo do século XV foi conferida uma receptividade positiva aqueles ciganos 
recém-chegados na Europa Ocidental que se apresentavam como peregrinos 
católicos que se dirigiam a Santiago de Compostela. Porém, depois de des-
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mentida essa apresentação, começaram as constantes perseguições que visa-
vam o genocídio Cigano, seja pela extinção física ou pela assimilação dos 
costumes (BASTOS, 2012). Apesar de autores consideraram que a afirmação 
dos Ciganos como católicos seria uma estratégia para conseguir apoio, Lié-
geois (1988) considera possível que Ciganos tenham se convertido ao cristia-
nismo com o Império Bizantino. 

Outro dos primeiros registros dos ciganos na Europa Ocidental é 
datado de 1505, durante o reinado do James IV na Escócia. Os primeiros 
ciganos presentes por aquela região eram associados a práticas exóticas e 
esotéricas, como a leitura da sina, tendo sido contratados por James V para 
dançar no Palácio de Holyrood em 1530 (OKELY, 1983).

Durante a migração dos ciganos para a Europa Ocidental no século 
XV, os ciganos teriam se apresentado como originados do “Pequeno Egi-
to” (ou monte Gyppe), e confundiu-se o Egito da África com essa região 
da Grécia denominada “Pequeno Egito”, o que explica a origem do vocá-
bulo “cigano”, pois passaram a ser chamados de “egípcios” ou “egitanos”, 
ou gypsy (em inglês), gitano (em espanhol), grecianos (no espanhol antigo), 
gitan (francês), egyptier (holandês antigo) e ciganos em português (MOO-
NEN, 2013, p. 9). O termo “ciganos” em português aparece registrado pela 
primeira vez na peça teatral “A farsa das ciganas” de Gil Vicente em 1521 
(TEIXEIRA, 2009). 

Segundo o pesquisador Marcel Courthiade, os primeiros ciganos 
chegados na Europa Oriental sabiam da origem indiana, e por isso, só pos-
teriormente que o mito da origem egípcia teria começado a circular, quando 
chegaram na Europa Ocidental (GUIMARAIS, 2012). Apesar do anacronis-
mo ao se utilizar o termo “Cigano” para tratar da origem dos Ciganos, deve-
-se ter em mente que tal denominação só existiu após a chegada dos Ciganos 
na Europa Ocidental, e, portanto, até então não havia o emprego deste termo 
nem pelos “Ciganos” e nem pelos europeus. 

Há outras denominações genéricas aos ciganos, que não possuem 
relação com a suposta origem grega ou egípcia, como na França que passou 
a adotar vocábulos como romanichel, manouches ou boémiens (MOONEN, 
2013). O termo “boémiens” se justifica porque alguns ciganos teriam se uni-
do a alguns fugitivos da Boêmia durante a guerra dos Hussitas. Outras teorias 
indicam que o termo “cigano” seria uma variação de Zangui, uma província 
entre a Etiópia e Egito nas margens do Rio Nilo onde teriam vivido depois de 
emigrarem da Índia (MORAES FILHO, 1886). 
Na Europa alguns ciganos se denominam como Rom ou Roma (no plural), 
um termo oriundo do termo indo-ariano “doma” ou na pronúncia moderna 
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“rhom” (VEKERDI, 1988) que significa “homem”. Também utilizam a va-
riação com a grafia com o “r” duplicado, “Rrom” ou “Rroma”, e o termo 
“Romani” é empregado como adjetivo (GUIMARAIS, 2012). Proveniente 
do termo “rom”, na Armênia usam o vocábulo “lom”, e “dom” na Síria (ES-
TEVAM, 2006). 
 A segunda grande onda migratória dos Ciganos da Europa 
Oriental o Ocidente aconteceu com o fim da escravidão dos Ciganos na 
Romênia no final do século XIX, que se dirigiram para as Américas, Rússia e 
Portugal. Na Valáquia, província histórica da Romênia, e Moldávia os Ciga-
nos se tornaram escravos devido ao sistema escravagista herdado dos tártaros 
e à falta de mão-de-obra. As leis abolicionistas por lá só foram criadas em 
1855, e desde a segunda metade do século XV os Ciganos eram os únicos es-
cravos na Romênia, e por isso o termo “Cigano” era o mesmo empregado para 
designar “escravo”. Como 1/3 da população Cigana encontrava-se na Romê-
nia, após a abolição da escravidão Cigana, houve um grande movimento mi-
gratório, que ficou conhecido como a “grande invasão kalderash” de Ciganos 
na Europa Ocidental e nas Américas, como no Brasil (GUIMARAIS, 2012).  
 Pouco tempo depois do fim da escravidão Cigana, os Ciganos 
foram vítimas do Holocausto. Durante a Segunda Guerra Mundial cer-
ca de 500.000 Ciganos foram mortos na Europa. Outros países aliados à 
Alemanha, com exceção da Bulgária, adotaram medidas coercitivas aos 
Ciganos, como a Eslováquia, a Hungria, Romênia e Croácia. Na Hun-
gria, a perseguição aos Ciganos se institucionalizou em 1938 por um de-
creto que os considerava como pessoas “suspeitas”, o que teria justifi-
cado serem levados ao trabalho forçado seguido da deportação, junto 
com a população judia, entre 1944 e 1945 de Roma húngaros para Aus-
chwitz, Dachau, Ravensbrück (FIENBORK, MIHÓK, MÜLLER, 1998).
 Os Ciganos continuaram sendo vítimas das limpezas étnicas na 
Hungria, sobretudo durante a Revolução Húngara em 1956, na qual muitos 
Ciganos foram perseguidos e fugiram para outros países como a Inglaterra. 
Na Hungria, desde 1974 existe uma seção especial da polícia para agir “con-
tra a criminalidade Cigana”, e devido à contínua perseguição aos Ciganos, 
não só na Hungria, mas como em outros países dos Balcãs, gerou uma outra 
onda migratória nos anos 70 em direção a Alemanha, Itália e França. Anos 
depois, em 1992, durante a Guerra Civil Iugoslava, os Ciganos continuavam 
emigrando dos Balcãs (SHEFFIELD LIBRARY, 2013). Devido aos cons-
tantes ataques aos Ciganos, a partir da década de 1970 são instituídas orga-
nizações de Europeus Ciganos, como a Fundación Secretariado Gitano na 
Espanha. 
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 Liègeois (1988, p. 46) estimava haver de 12 a 14 milhões de Ciga-
nos pelo mundo, apesar de questionar os critérios que definiriam os Ciganos. 
Em uma publicação sobre os Roma na Europa do Leste de 1998, segundo 
organizações Romani, contabilizavam-se mais de dois milhões de Roma na 
Romênia; na Iugoslávia entre 750.000 a 1 milhão; e 800.000, de maneira 
recíproca, de Roma na Bulgária, Hungria e Tchecoslováquia. E segundo es-
timativas oficiais, contabilizavam-se 20.000 Roma na Polônia e 250.000 na 
União Soviética (FIENBORK; MIHÓK; MÜLLER, 1998). O fim da União 
Soviética e o seguinte processo de democratização gerou um cenário propício 
para os esforços de auto-organização política de Ciganos, através da criação 
de partidos políticos Ciganos.
 Nota-se várias ondas migratórias dos Ciganos e uma historiografia 
que tende a tratar a migração Cigana através de uma visão baseada em um 
caminho linear com uma única direção e um único ponto de partida, e precisa 
ser revista, pois os caminhos Ciganos se construíram na medida do caminhar 
e houveram várias ondas migratórias (SILVA, 2006). A descrição da história 
da trajetória Cigana de forma uniforme também é contestada por outros auto-
res, visto que essa trajetória engloba um recorte temporal e geográfico bastan-
te extenso, além de não ter sido escrita pelos próprios Ciganos (FIENBORK; 
MIHÓK; MÜLLER, 1998). 
 A historiografia brasileira dos ciganos no país começa com as publi-
cações pioneiras de três autores: Mello Moraes Filho, José Baptista d’Olivei-
ra China e João Dornas Filho. Mello Moraes Filho primeiro publica o livro 
“Cancioneiro dos Ciganos” em 1885, uma coletânea de poesias dos ciganos 
Calons do Rio de Janeiro, e depois lança o livro “Ciganos no Brasil” em 
1886. João Batista China trata dos ciganos no seu livro “Os Ciganos do Bra-
sil” publicado em 1936, e João Dornas Filho publicou um artigo “Os ciganos 
em Minas Gerais” onde reuniu relatos policiais de jornais mineiros com nar-
rativas envolvendo os ciganos em casos de roubos e assassinatos (MOONEN, 
2011). Esses estudos pioneiros deram suporte bibliográfico para publicações 
posteriores, como a dissertação de mestrado em História na UFMG do Rodri-
go Corrêa Teixeira, publicado como livro em 2009 sob o título “Ciganos no 
Brasil: uma breve história”. 
 As documentações indicam que os primeiros ciganos teriam che-
gado ao Brasil em 1574 vindos de Portugal (COELHO, 1892; TEIXEIRA, 
2009). A primeira família cigana teria vindo para o Brasil após a prisão do 
cigano João Torres devido à proibição da presença de ciganos na região do 
Alentejo. Depois da prisão, o próprio João teria pedido a comutação da pena 
pelo degredo para o Brasil junto com sua mulher Angelina e seus filhos, pois 
se considerava inabilitado para cumprir a pena que havia sido condenado de 
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trabalhar remando nas galés. Teixeira (2009) acredita que apesar do docu-
mento anunciar a deportação datada como os primeiros ciganos no Brasil, 
não se sabe se eles embarcaram, porque pode ter sido pago um suborno, e se 
embarcaram, não se sabe onde e nem por quanto tempo permaneceram no 
Brasil. Também há a possibilidade de que outros ciganos tenham chegado 
antes dele, porém não há documentação a respeito. 
 Em 1686 teria começado a deportação de ciganos portugueses para 
o Brasil, e posteriormente, o desterro generalizado dos ciganos para as colô-
nias ultramarinas, inclusive para o Brasil, a partir do reinado de D. João V 
(1706-1750) com o decreto de 1718 que estabelecia a política de expulsão 
dos ciganos e a proibição do uso de sua língua, sob a justificativa que come-
tiam furtos ou práticas místicas como a leitura da mão,  consideradas realiza-
ções demoníacas que deviam ser extintas (SILVA, 2006; MORAES FILHO, 
1886). 
 O preconceito pelos ciganos não estava relacionado somente a uma 
justificativa étnica, mas sobretudo à questão religiosa cristã que classificava 
os ciganos como infiéis. A Igreja Católica ibérica propagava a ideia de que 
os ciganos não tinham a “pureza do sangue” e eram uma raça inferior. Havia 
então, uma construção doutrinária para subjugar e controlar os ciganos (GUI-
MARAIS, 2012). 
 A vinda dos ciganos durante a colonização do Brasil, além de ser 
consequência de políticas de punição aos ciganos, também foi uma forma 
que a Metrópole Portuguesa encontrou para estimular a povoação de áreas 
inóspitas, como as capitanias do Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia, e 
conseguir mão-de-obra barata. Apesar da Metrópole considerar os ciganos 
como perigosos, os preferiam mais do que os índios, e esperava-se que os 
ciganos povoassem terras indígenas (GASPAR, acesso em 29 ago 2017). O 
anticiganismo se oficializa em Portugal a partir de 1514 através da legislação 
que proibia a entrada de ciganos ali (GUIMARAIS, 2012).
 O modo de vida dos ciganos, desde a sua chegada, esteve em disso-
nância com os padrões difundidos, o que gerou a tentativa das autoridades de 
controlá-los sob a justificativa de serem inúteis à sociedade e supersticiosos. 
As medidas públicas em relação aos ciganos no Brasil percorriam desde for-
mas de assimilação da cultura cigana até seu extermínio. Uma das medidas 
impostas por D. João V era a proibição do uso da língua habitual dos ciga-
nos sob ameaça de penalidades (TEIXEIRA, 2009). Neste escrito de 10 de 
novembro de 1708 se estabelecia qual deveria ser a conduta dos ciganos no 
Brasil segundo a Metrópole Portuguesa:
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Hey por bem, e mando que não haja neste Reyno pessoa al-
guma de um, ou de outro sexo, que use de trage, lingua, ou 
Giringonça de Ciganos, nem de impostura das suas chama-
das buenas dichas: e outro-si, que os chamados Ciganos, ou 
pessoas, que como taes se tratarem, não morem juntos mais, 
que até dous casaes em cada rua, nem andarão juntos pelas 
estradas, nem pousarão juntos por ellas, ou pelos campos, 
nem tratarão em vendas, e compras, ou (p. 257) trocas de 
bestas, senão que no trage, lingua, e modo de viver usem do 
costume da outra gente das Terras; e o que o contrário fizer, 
por este mesmo facto, ainda que outro delicto não tenha, in-
correrá na pena de açoutes, e será degradado por tempo de 
dez annos: o qual degredo para os homens será de galés, e 
para as mulheres, para o Brasil (COSTA, apud COELHO, 
2005, p. 158).

  
 Nota-se em tal escrito a pretensão de colocar cada cigano em um 
lugar determinado. Apesar das tentativas punitivas, havia uma dificuldade de 
tornar os ciganos sedentários e alterar seus modos de vidas. 
 No final do século XVII, após o descobrimento de ouro, os ciganos 
teriam chegado em Minas Gerais. Com a descoberta do ouro no Brasil, a 
Coroa Portuguesa passa a controlar a vinda de estrangeiros, e os ciganos são 
uns dos que teriam a entrada negada por serem acusados de envolvimentos 
com furtos e roubos em regiões auríferas. Aos ciganos já presentes no Brasil, 
houve uma perseguição e uma operação de usurpação dos seus bens sob a jus-
tificativa de serem provenientes de roubos. As medidas seguintes consistiram 
na tentativa constante de expulsão: 

[...] trata-se da velha política de ‘mantenha-os em movimen-
to’: Minas Gerais expulsa seus ciganos para São Paulo, que 
os expulsa para o Rio de Janeiro, que os expulsa para Espiri-
to Santo, que os expulsa para a Bahia, de onde são expulsos 
para Minas Gerais, etc. Ou seja, o melhor lugar para os ciga-
nos sempre é no município ou no Estado vizinho; ou então 
no país vizinho ou num país bem distante [...] (MOONEN, 
1996, p. 126). 

 Admitia-se apenas a presença de ciganos que não se envolviam com 
trabalhos “informais”. Não se admitia, por exemplo, a venda ambulante na 
urbe de animais, de escravos e de produtos artesanais que eram envolvidos, 
sujeitos a castigos como o confisco da mercadoria até pena de prisão ou de-
gredo para Angola (COSTA, apud COELHO, 2005).
 Desde o início do século XVIII é certa a presença de ciganos que 
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se destacaram economicamente, no qual diversos ciganos se tornaram ricos, 
seja com a comercialização de escravos, no ofício de meirinhos (houve uma 
época que a maioria dos oficiais de justiça do fôro do Rio de Janeiro eram 
ciganos) ou como dançarinos contratados em festividades reais após a trans-
ferência da corte portuguesa para o Brasil. Foi no Rio de Janeiro o momento 
de maior aceitação dos ciganos por parte da Corte desde a chegada no século 
XVI (TEIXEIRA, 2009). 
 O ápice dos confrontos entre ciganos e não-ciganos aconteceu no 
final do século XIX e início do século XX conhecido como “correrias de 
ciganos”, nas quais grandes movimentações em fuga dos ciganos resultavam 
em tiroteios com policiais e mortes de ambos lados. Essas correrias aconte-
ceram sobretudo em Minas Gerais e um dos motivos foi porque os policiais 
consideravam os ciganos como perturbadores da ordem, um incomodo para 
as elites locais, pois eram acusados de roubos e de corromperem costumes. 
 A teoria sobre a “correria dos ciganos” se justifica pelo gradativo 
desmantelamento do escravismo no Brasil, com o fim do tráfico negreiro 
(1850) e a abolição da escravatura em 1888, que teve um impacto na vida 
dos ciganos, já que o comércio de escravo era uma das principais atividades 
econômicas dos ciganos. Se no início do século XIX os ciganos teriam vivido 
o auge, sobretudo no Rio de Janeiro, a crescente introdução de mão-de-obra 
assalariada teria feito os ciganos migrarem para o território mineiro, onde às 
vésperas da abolição, houve um aumento da população escrava na Zona da 
Mata (TEIXEIRA, 2009). 
 Outro motivo que teria feito os ciganos migrarem para o território 
mineiro, foi a crise das atividades das lavouras de cana no Nordeste e o êxodo 
da população para a região centro-sul. Além disso, a vinda de imigrantes eu-
ropeus, desde os anos 1870, para compor a mão-de-obra assalariada, englo-
bou a vinda de ciganos Rom, que nada se pareciam com os ciganos Calons, e 
teria levado a conflitos com policiais. 
 A partir da Independência do Brasil intensificou-se a repressão aos 
grupos marginalizados, como os ciganos, pois nesse período ampliou-se o 
discurso a favor de uma construção da identidade nacional pautada na ideia 
de “ordem, progresso e civilização”, através da reordenação e higienização 
das cidades e exclusão daqueles indivíduos que não se adequassem a essa 
ordem (TEIXEIRA, 2009). 
 A Independência do Brasil marca a criação de um projeto civilizató-
rio do qual os ciganos eram dissonantes, seja pelo nomadismo, pelas roupas 
diferentes, pelo modo de morar em acampamentos. O projeto civilizatório, 
que prezava pela higiene e ordenação, só permitia que os ciganos acampas-
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sem em lugares fora do perímetro urbano, pois representavam um povo insa-
lubre que transmitia doenças. Pretendia-se formar uma unidade identitária do 
brasileiro através da supressão da identidade de grupos como os ciganos e a 
introdução de um modelo de valores pautados na família burguesa (TEIXEI-
RA, 2009). 
  No Brasil, de acordo com os dados de 2011 da Pesquisa de Infor-
mações Básicas Municipais (MUNIC) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), estima-se que há meio milhão de ciganos no país, distri-
buídos em 291 acampamentos em 337 municípios localizados em 21 estados 
(Figura 04), sendo a maior concentração em Minas Gerais (58), seguida da 
Bahia (53) e Goiás (38). Os municípios com maior concentração de acam-
pamentos ciganos geralmente são aqueles que têm de 20 a 50 mil habitantes 
(BRASIL, 2013b).  
 Ainda que não hajam dados que confirmem o censo oficial, outros 
ciganos encontram-se espalhados em países da América Latina, como na Ar-
gentina, onde estima-se haver 300 mil ciganos, 50 mil no Chile e aproxima-
damente 5 mil ciganos no Peru (CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS, 
2016), sendo dentro no território brasileiro a maior concentração de ciganos 
na América Latina (ESTEVAM, 2006). 
 A promulgação da Constituição Federal do Brasil em 1988 começa a 
delinear um momento de inflexão nas políticas direcionadas para os ciganos, 
já que até então eram medidas de hostilidade e privação de qualquer direito,  
e a partir da Constituição instaura-se uma política afirmativa em direção às 
minorias étnicas. Ainda não eram medidas específicas para os ciganos, mas 
apresenta o direito à não-discriminação, à livre-locomoção e à manifestação 
das diferentes culturas. Essa medida tem continuidade na 6ª Câmara de Coor-
denação e Revisão dos Direitos das Comunidades Indígenas e Minorias, que 
inclui as minorias ciganas, proposto pelo Ministério Público Federal em 1994 
(MOONEN, 2012).
 A criação da Secretaria Especial de Políticas na Promoção da Igual-
dade Racial (SEPPIR) em 2003, embora com ênfase na população negra, 
também possibilitou a continuidade de políticas afirmativas e o estabeleci-
mento de marcos legais aos ciganos. Em 2006, com o decreto de 25 de maio, 
foi instituído o Dia Nacional do Cigano a ser comemorado anualmente no dia 
24 de maio. Em 2007, o decreto n. 6.040 de 7 de fevereiro estabeleceu a Po-
lítica Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais que inclui os ciganos (BRASIL, 2013a). 
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 Figura 04: Acampamentos ciganos por município no Brasil em 2011

Fonte: BRASIL, 2013b.

 Em 2011 o Ministério da Saúde, através da Portaria 940, estabelece 
a não obrigatoriedade do fornecimento do endereço de domicílio no cadas-
tro para o Cartão Nacional de Saúde em caso de população cigana nômade. 
Também se definiu em 2011 o Atendimento em Educação Escolar para a po-
pulação em situação de itinerância (BRASIL, 2013b). Além disso, a interpre-
tação doutrinária entende que o artigo 150 do código penal considera como 
violação de domicílio entrar em residências, como barracas, contra a vontade 
de quem mora lá (APOLINÁRIO, 2017). 
 No dia 25 de maio de 2012 o Dia Nacional do Cigano foi celebrado 
na Plenária “Políticas Públicas e Povos de Cultura Cigana” no Rio de Janei-
ro, coordenada pela Secretaria de Promoção da Igualdade Social (SEPPIR), 
que contou com a participação de 34 lideranças ciganas e representantes do 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), do Minis-
tério da Educação (MEC), do Ministério da Cultura (MinC), do Ministério 
da Saúde (MS), da Secretaria de Direitos Humanos (SDH) e do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A partir dessa plenária, 
o Dia Nacional do Cigano adquiriu um caráter de reflexão sobre as políticas 
públicas para os ciganos. 
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 Além da plenária, no período de 2012 a 2013 o SEPPIR coordenou 
17 reuniões interministeriais a fim de discutir as políticas públicas para os 
ciganos (BRASIL, 2013b) que resultaram em um Guia de Políticas Públicas 
para ciganos. Tais políticas públicas foram discutidas por representantes dos 
ciganos de diferentes regiões do país, oriundos de 19 estados e do Distrito 
Federal, durante o evento “Brasil Cigano - I Encontro Nacional dos Povos 
Ciganos” realizado do dia 20 à 24 de maio de 2013. Esse evento resultou na 
continuação do debate que elegeu 30 delegados para a III Conferência Na-
cional de Promoção da Igualdade Racial que aconteceu do dia 5 ao dia 7 de 
novembro de 2013. 
 As políticas públicas para as comunidades tradicionais dividem-se 
em quatro eixos: direitos humanos, políticas sociais e de infraestrutura, políti-
cas culturais e políticas de acesso à terra. Nota-se que são políticas direciona-
das para as comunidades tradicionais de forma geral, e não especificamente 
aos ciganos. As políticas de direitos humanos buscam garantir a documen-
tação básica e o registro civil, além da segurança e defesa dos direitos hu-
manos. As políticas sociais e de infraestrutura preveem o acesso a serviços 
e programas públicos como: Programa Bolsa Família, Minha Casa Minha 
Vida, Programa Luz para Todos, Direito à Educação Itinerante, Programa Na-
cional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), Direito a Saúde e 
Programa Saúde da Família, Programa de Saúde Bucal e Rede de Assistência 
(BRASIL, 2013a).
 A política de acesso à terra para comunidades tradicionais prevê re-
gularização fundiária e as políticas culturais promovem estímulo às iniciati-
vas culturais dos povos ciganos. As políticas de regularização fundiária para 
comunidades tradicionais não consideram as especificidades dos ciganos, 
embora já tenham algumas iniciativas de pleito pela regularização fundiária 
de áreas ocupadas historicamente por Ciganos, como o caso dos Ciganos 
Calon em Belo Horizonte (LIMA; DOLABELA, 2015).

Dentro das políticas públicas culturais, em 2007 a Secretaria da 
Identidade e da Diversidade Cultural criou a primeira edição do concurso 
“Prêmio Culturas Ciganas”. Em 2010 aconteceu a segunda edição através da 
parceria do Ministério da Cultura, Ministério da Saúde, Secretaria de Promo-
ção de Políticas para a Igualdade Racial, Secretaria dos Direitos Humanos 
e a Pastoral dos Nômades do Brasil. Trata-se de um concurso para premiar 
iniciativas culturais de indivíduos e povos ciganos do Brasil que fomentem 
a expressão cultural cigana, abrangendo as seguintes áreas: rituais e festas 
tradicionais; expressões artísticas; mitos, histórias e outras narrativas orais; 
religiosidade; processos tradicionais de transmissão de conhecimentos; me-
dicina tradicional; alimentação e culinária tradicional; artesanato; pinturas, 
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desenhos, grafismos e outras formas de expressão plástica; escritos, estudos, 
pesquisas e outras produções intelectuais aplicadas a iniciativas culturais; 
produção audiovisual e outras formas de expressão (BRASIL, 2013a).
 Há também um número considerável de pesquisadores no Brasil 
dedicados à temática cigana que têm contribuído para o debate das políticas 
públicas e da representatividade dos Ciganos, e contam com um grupo em um 
aplicativo de mensagens instantâneas, com mais de 70 participantes, onde se 
fomenta o debate e o intercâmbio de informações. O grupo discute questões 
recentes, muitas dessas não retratadas pela imprensa, e revela um interesse 
crescente sobre os estudos ciganos por pesquisadores de várias partes do Bra-
sil. 

Desde 2002, a Associação Social de Apoio Integral aos Ciganos 
(ASAIC), um grupo formado por Ciganos e não-ciganos, realiza atividades 
de apoio aos Ciganos em todo Brasil, e desde 2014 se consolidaram como 
pessoa jurídica de direito privado (APOLINÁRIO, 2017), e vem realizan-
do projetos como o “Fórum Direitos dos Ciganos”, ocorrido em Trindade 
(Goiás), e uma Audiência Pública em um acampamento Cigano em Maringá 
em 2015 (Paraná). 

A ASAIC também apoiou a realização do seminário “Estudos ci-
ganos: perspectivas históricas, representacionais e espaciais”, ocorrido no 
Centro de Pesquisa e Formação – SESC São Paulo em maio de 2018, da qual 
participei como ouvinte, e contou com palestras de ciganólogos de grande 
notoriedade, como da Elena Marushiakova, atual presidente da Gypsy Lore 
Society e membro da European Academic Network on Romani Studies; do 
Veselin Popov, também membro da Gypsy Lore Society, que realiza pesquisa 
há três décadas sobre os Roma, e conta com publicações em coautoria com a 
Elena; e da Sofiya Zahova, Doutora em Etnologia pela Academia de Ciências 
da Bulgária e pós-doutoranda no Instituto Vigdís Finnbogadóttir da Univer-
sidade da Islândia.
 No estado do Espírito Santo, os ciganos encontram-se distribuídos 
por diversos municípios, não só dentro da Região Metropolitana de Vitória, 
como também no restante do estado. Os estudos sobre a presença dos ciganos 
no Espírito Santo carecem de pesquisas científicas e dados oficiais, com ex-
ceção de alguns trabalhos de pesquisadores na área de História, Pedagogia e 
Psicologia. A dissertação da pedagoga Ana Kátia Pereira Pinto (2010), sobre 
os processos educativos dos alunos ciganos de acampamentos em Fundão, 
mapeou alguns ciganos nos munícipios de Vila Velha, Serra, Cariacica, Fun-
dão, São Mateus, Nova Almeida, Domingos Martins e Guarapari. 
 A historiadora Daniele Durante (2014) em sua dissertação traz uma 
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baliza histórica da presença dos ciganos no Espírito Santo no período de 1870 
até 1936. Esse recorte temporal justifica-se pelo início da consolidação da im-
prensa capixaba através de vários jornais até o período em que as referências 
aos ciganos se tornam escassas. 

Durante (2014) notou que a “correria dos ciganos”, período de gran-
des fugas de ciganos devido os confrontos com a polícia, influenciou o flu-
xo de ciganos para o Espírito Santo e estados vizinhos. Em jornais constam 
alguns registros como o da repressão policial aos ciganos em Itapemirim no 
ano de 1882 e em Alegre no ano de 1898, da acusação de ciganos canibais em 
Cachoeiro no ano de 1887, da acusação do envolvimento de um cigano em 
um assassinato em Muqui no ano de 1898, da chegada de ciganos em 1912 
em Vitória vindos de Pernambuco.

No relatório feito pelo Departamento de Igualdade Racial da Serra a 
partir de visitas institucionais no acampamento em Araras em abril de 2013 
contabilizou-se 56 ciganos em 18 núcleos familiares divididos entre 4 idosos, 
10 crianças, 13 adolescentes, 15 mulheres e 18 homens, sob liderança do 
Stevam Martins (DEPIR, 2013). 

Em documento da comunidade cigana da Serra (ESTEVAN, 2013) 
ao prefeito Audifax Charles Pimentel Barcelos, enviado em junho de 2013 
onde solicita-se espaço público a fim de abrigar acampamentos ciganos, são  
contabilizados aproximadamente 200 ciganos no município, distribuídos em 
sete acampamentos. 

Lima e Mattoso (2015), em experiência com os ciganos da Serra, 
como estagiários de Serviço Social do Departamento de Promoção da Igual-
dade Racial da Serra, mapearam em maio de 2014 a presença de 130 ciganos 
residentes no município da Serra, em condição temporária e permanente, di-
vididos em 46 núcleos familiares e distribuídos em quatro bairros da Serra: 
Araras, Beija-flor, Sabiá e Quero-Quero. 

 





CAPÍTULO 02
TERRITORIALIDADES E COSMOLOGIA CIGANA



68

 2.1 Viver apoiado

Não há como falar das territorialidades ciganas sem atentar-se para 
o modo como concebem o mundo, a si próprio e a relação com os outros. A 
ideia de cosmologia de Roy Wagner (2015) parte do princípio que a visão de 
mundo é inseparável do modo como se dá cada ação, pensamento e emoção. 
Assim, cada ação empregada no espaço traduz um modo de existência, e a 
forma e o porque os ciganos se deslocam, ou como concebem sua arquitetura, 
revelam uma cosmologia. 

A convivência com os ciganos sinalizava a noção de viverem apoi-
ados. A noção de estar apoiado pode acionar um sentido objetivo de sus-
tentação física e outro sentido subjetivo. No sentido objetivo, estar apoiado 
pode referir-se a um móvel que se apoia sobre algo, e no sentido subjetivo a 
sensação de se sentir amparado em uma situação ou por alguém.

Bruna é uma das ciganas com quem eu entro em contato para comu-
nicar minhas idas ao acampamento e, na maioria das vezes, é na sua barraca 
onde almoço e deixo minha bolsa. Um dia telefonei para confirmar minha 
ida ao acampamento, e respondeu que ficaria sem graça se eu fosse porque 
eu poderia ficar desapoiada, já que naquele dia lavaria o plástico da barraca 
(chão de lona) e achava que por não poder me dar atenção direito eu ficaria 
desapoiada. Ficar desapoiada nesse caso aciona um duplo sentido: me falta-
ria não só o apoio no sentido objetivo, já que a barraca dela é onde eu deixo 
minha bolsa e almoço, mas também o apoio subjetivo, pois ela achava que eu 
ficaria desamparada por não poder me dar atenção. 

Em ambos sentidos, objetivo ou subjetivo, estar apoiado ativa a 
ideia de estar seguro ao se sustentar sobre algo, seja sobre objetos ou seja 
sobre um situação de amparo. Porém, estar apoiado não é uma condição 
permanente de segurança, e fica comprometida quando algum pilar de sus-
tentação se desestabiliza. 

A primeira vez que escutei uma cigana falar sobre apoio havia sido 
na minha quinta ida ao acampamento em Araras, quando a cigana Isadora 
tinha trocado a lona da sua barraca e me disse: “Arrumar a barraca é fácil, o 
difícil é apoiar as coisas”. Quando a lona foi trocada, a barraca também havia 
mudado de lugar, e todo o mobiliário interno teve que ser alocado para fora 
e depois posicionado dentro da nova barraca. Ao falar em “apoiar as coisas”, 
Isadora se referia em colocar os móveis dentro da barraca. Em um primeiro 
momento, dizer que irá apoiar os móveis ao invés de dizer que irá “colocar” 
ou “arrumar” os móveis, como costumamos dizer, pode não parecer tão inco-
mum. Porém, os móveis de uma barraca cigana estão sempre apoiados sobre 
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algo: os pés da cama se apoiam sobre tijolos ou pedras (Figura 05; Figura 
06), as geladeiras (Figura 07) e fogões (Figura 08; Figura 09) se apóiam sobre 
tablados de madeira, e a própria lógica construtiva de uma barraca de baseia 
em técnicas de apoio. 

Em outros momentos, o emprego da noção de apoio insistia em apa-
recer. Quando perguntava se tinham se adaptado onde estavam acampados, 
alguns me respondiam que já estavam bem apoiados, isto é, tinham condi-
ções consideradas satisfatórias para se sentirem bem instalados em um lugar. 

Em Andorinhas, onde alguns deles estiveram acampados por apro-
ximadamente um mês, houve um episódio que gerou um rebuliço: os ciganos 
teriam ficado sabendo da notícia de que um cigano conhecido por arranjar 
confusão iria vir morar neste acampamento. Logo a notícia começou a se 
espalhar e os ciganos se aglomeraram até a Aline dizer: “se ele vier para 
cá, vamos ficar tudo desapoiado e ter que ir embora”. Esse cigano era uma 
ameaça à estabilidade, pois por ser conhecido como aquele que se envolve 
em confusão, poderia gerar alguma reprovação e hostilidade da vizinhança,  
e provocaria o desapoio, pois talvez essa hostilidade pudesse trazer um risco 
de vida para eles. 

Em outra conversa, Bruna trouxe o sentido de estar desapoiado da 
mesma forma colocada por Aline nesse episódio em Andorinhas: “talvez tem 
uma pessoa que ele (o chefe cigano) sabe que vai mudar pra cá, que vai 
brigar, caçar briga, pra desapoiar a gente e botar a gente pra ir embora, aí 
ele fala que o dono não quer mais ninguém aqui dentro”. Ela contava sobre a 
necessidade de o chefe cigano não permitir que aqueles ciganos conhecidos 
por arranjar confusão venham acampar onde estão, porque isso os deixaria 
desapoiados, já que geraria instabilidades.

Quando Bruna me explicou o porque de desgostar de sua madrasta, 
contou sobre o episódio em que seu pai e a madrasta haviam se mudado 
recentemente para um lugar onde um homem os teria apoiado, e a madrasta 
em pouco tempo, por ter se desentendido com pessoas desse lugar, os teria 
deixado desapoiados. Nota-se que apoio nesse contexto aciona o sentido de 
ser amparado por alguém, e desentendimentos podem fragilizar esse apoio. 

Após escutar o emprego do verbo apoiar em sentidos incomuns para 
mim, perguntei para Bruna o que queriam dizer quando falavam de apoio, e 
me explicou que “apoiar é quando tá sossegado, que nem eu tô aqui quieti-
nha, certo, arrumado, eu posso sair e chegar e saber que tá tudo certinho aqui, 
aí falo tô apoiada”. 
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Figura 06: Cama sobre apoio
Fonte: Autora, 2018.

Apesar da reincidência do emprego do verbo apoiar em várias con-
versas, somente após um ano acompanhando os ciganos, ao reler e revisitar 
meus diários de campo, comecei a tecer uma provável força conceitual sobre 
essa categoria trazida por eles. Me debrucei sobre os diários de campo, ao 
mesmo tempo que continuava atenta nas idas aos acampamentos, na tenta-
tiva de entender os deslocamentos ciganos. Em um primeiro momento, os 
motivos atrelados às relações pessoais, como casamento e morte, pareciam 
ser soberanos ao que dissesse respeito as razões dos deslocamentos ciganos. 
Depois percebi que os deslocamentos ciganos não eram monocausais, pois 
outros motivos estavam postos por eles. O fato de terem autorização ou não 
do proprietário para se estabelecerem em um terreno, e as próprias condições 
de infraestrutura oferecidas no terreno e em seu entorno, também se configu-
ravam como um aspecto influenciador na territorialidade dos ciganos. 

Figura 05: Cama sobre apoio
Fonte: Autora, 2018.
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Os ciganos já haviam dado pistas do que era estar desapoiado, quan-
do me contavam o motivo de cada mudança territorial, seja pela extinção 
completa de um acampamento, seja pelo trânsito entre acampamentos, seja 
pelo reposicionamento de uma barraca em um mesmo acampamento, e até 
mesmo as reconfigurações internas de uma barraca. Mesmo que o reposicio-
namento de uma barraca em um mesmo acampamento e as reconfigurações 
internas de uma barraca não se configurassem como um deslocamento pro-
priamente dito, já apontavam para uma reorganização espacial guiada pelo 
movimento, como trocar o lado da barraca ou mesmo mover um móvel de 
lugar. 

Os motivos apresentados para as reorganizações territoriais estavam 
relacionados, sobretudo, a esses três aspectos:

-estar entre parentes e não sozinhos; 
-possuir autorização do proprietário ou da prefeitura para se estabe-

lecerem em um terreno; 
-e o acesso às boas condições de infraestrutura (inclui-se aqui acesso 

ao abastecimento de água e energia; atributos físicos do terreno; localização 
que propicie a boa convivência entre os ciganos e garrons; e a possibilidade 
de praticar o comércio - principal fonte de renda dos ciganos - de forma 
rentável).

Quando um desses pilares se desestabiliza, em menor ou maior in-
tensidade, pode refletir diretamente na territorialidade cigana: onde encont-
ram apoio, se estabelecem e à medida que esse apoio se fragiliza, se reorga-
nizam ou se deslocam e reorganizam espacialmente. 

 2.2 Estar entre parentes e não sozinhos

Em conversa sobre como iria comemorar a virada para Ano Novo 
de 2018, contei à cigana Bruna que minha irmã viajaria para a Tailândia com 
o namorado, e sua primeira reação foi me perguntar: “E ela tem parente lá?”. 
Outra vez em fevereiro de 2018, quando contei à cigana Maria que estive na 
Bahia em janeiro, o seu comentário ocorreu na forma da mesma pergunta: 
“Muito bom, tem que viajar mesmo. E você tem parente lá?”. 

Os locais para onde os ciganos se locomovem, seja quando viajam a 
passeio ou com a intenção de procurar um novo lugar para se estabelecerem, 
são terrenos onde já possuem parentes acampados ou onde sabem que teriam 
autorização do proprietário para ficar por se tratar de um bairro onde já acam-
param antes. Assim, quando procuram um outro lugar para morar, os ciganos 
entram em contato com a rede de parentes para saber se há espaço disponível 
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para novas barracas em acampamentos já existentes ou, caso não tenha espa-
ço disponível suficiente nos outros acampamentos, procuram um novo lugar 
nas proximidades de onde já tenham acampado antes. A autorização para co-
locar a barraca em um terreno é um requisito para se estabelecerem em um 
lugar, podendo ser em terrenos públicos ou privados.

Estar entre parentes é uma forma de se sentirem seguros, como se 
mostra na fala da Bruna ao reconhecer que o fato de estarem juntos contribui 
para o apoio: 

“aqui a gente tá apoiado mesmo querendo ou não a gente 
tá, mesmo tendo bebo [sic], dentro do acampamento, a gen-
te sabe que tem um cabeça que vai tirar ele, aquela pessoa, 
que nem o Adoniran ali, quando ele vê que os irmãos dele tá 
querendo conversar abobrinha com alguém, não com a gente 
daqui não, mas com os outros de lá, ou com outras pessoas 
da rua mesmo, aí ele já chama atenção, tal, toma conta”. 

Ao contrário do senso comum e apesar dos ciganos serem conheci-
dos pelos seus constantes deslocamentos, atualmente eles não se deslocam de 
forma errante em direção a um destino desconhecido e há um certo planeja-
mento ao procurarem um outro lugar para se estabelecerem. A pergunta da 
Bruna e da Maria nos mostra como é inconcebível para um cigano a ideia de 
se lançar para um lugar incerto sem que tenham parentes para recebê-los ou 
a garantia de onde poderão se estabelecer espacialmente mesmo que só por 
alguns dias. 

As territorialidades ciganas se alternam entre os momentos de des-
locamento e pausa e revelam uma questão central da ciganicidade que é estar 
entre parentes, uma categoria que se opõe ao estar sozinho. Ferrari (2010) em 
sua etnografia sobre ciganos Calon em São Paulo, também traz a categoria de 
viver apoiado e a opõe ao estar sozinho e transmite a ideia de como o vínculo 
familiar proporciona o apoio mútuo.

Ao perguntar sobre a relação de parentesco entre eles, respondem 
que ciganos são tudo parente e querem dizer, em sentido amplo, que se co-
nhecem pela convivência, convivem e se apóiam entre si, e por isso não estão 
sozinhos, assim essa ideia não diz respeito necessariamente ao sentido estrito 
do vínculo por consanguinidade ou por aliança devido a um casamento. 

Existe uma rede de ciganos que se configura espacialmente como 
uma rede de acampamentos distribuídos pela Região Metropolitana de Vitó-
ria na qual eles se consideram parentes. Os pesquisadores Williams (1994) e 
Santos (2002) em seus estudos com Ciganos, esta em São Paulo e aquele na 
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Europa, também concordam que entre os Ciganos há uma rede de parentes 
distribuídas por redes de acampamentos por onde transitam. Para o ciganólo-
go francês Vaux de Folêtier estar entre parentes também é uma questão cen-
tral aos Ciganos: “[...] a verdadeira vida dos Ciganos é a viagem em família 
ou em grandes companhias” (VAUX DE FOLÊTIER, 1983, p. 43).

Ao perguntar, nas minhas primeiras idas a Araras e Tucano, sobre 
o parentesco entre os ciganos, explicitam em suas falas sobre o modo de se 
concebem como parentes, como disse Isadora: “Todos os ciganos são paren-
tes, e se eu dissesse que não, estaria mentindo, porque cigano é tudo família”; 
e Joana: “A gente é tudo primo, tudo parente”. Quando perguntei para Kátia e 
Noá se eles eram parentes dos ciganos que estão acampados no acampamento 
ao lado, as respostas, consecutivamente, foram: “Todo mundo é de casa, tem 
ninguém estranho aqui não”; e “O pessoal aqui tudo se pertence”. 

A resposta ficou um pouco diferente quando refiz a pergunta de pa-
rentesco após meses de convivência com eles. A Bruna respondeu que em 
Tucano seus parentes eram somente seu marido, que é seu primo de primeiro 
grau, o irmão do seu marido, o Severino, e o Caetano, seu primo também. 
Laisa respondeu que “aqui (em Tucano) não tenho parente, só os fio, e as 
cunhadas em Gavião”. 

Nota-se que quando eu ainda não era tão conhecida entre eles, era 
importante que soubesse que eram parentes no sentido amplo, porém, de-
pois de frequentar os acampamentos respondiam sobre o parentesco em seu 
sentido estrito. Estar entre parentes em sentido amplo é antagônico a estar 
sozinho, e como estar sozinho é o que evitam pois têm medo de se senti-
rem vulneravéis, é importante que para desconhecidos ou semidesconheci-
dos passem a impressão de que são um grupo e se protegem mutuamente. 
Porém, após um tempo de convivência quando já sabiam que eu os conhecia 
e compreendia sobre os conflitos internos, ao perguntar sobre o parentesco, 
acionavam o sentido estrito desta categoria. 

O borramento entre o sentido amplo e estrito de parentesco também 
se justifica porque admite-se casamento endógeno entre primos de primeiro 
grau, algo mais comum há duas gerações atrás. Quando não sabem qual o 
grau de parentesco, dizem que são primos entre si, como afirmou Bruna: “Os 
véio a maioria é tudo primo”. Apesar de as vezes não saberem identificar 
qual o grau de parentesco têm entre si, sabem que têm alguma relação de 
consanguinidade pois provavelmente os pais ou avós eram primos de outros 
ciganos, resultando em uma descendência de origem comum o que explicaria 
a tendência a se considerarem todos parentes. Além disso, parentes do côn-
juge podem ser assimilados pelo outro cônjuge, por exemplo, a mãe da sogra 
pode passar a ser considerada a avó. Também sinalizam o grau de parentesco 
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pelo tipo primos-irmãos, quando irmãos se casam com outra dupla de irmãos 
que são primos entre si. Nesses casos, alguns admitem representar um risco 
de má formação na gravidez. 

As relações de consanguinidade podem ser melhor compreendidas 
na genealogia dos ciganos em Tucano e Araras (Figura 10; Figura 11)2, onde 
diferencia-se os casamentos entre ciganos dos casamentos entre ciganos e 
garrins. Deve-se ter em mente que as mulheres filhas de pais garrons, ao 
casarem com ciganos e exercerem a performance cigana, tornam-se ciganas, 
porque ser cigano não se trata de uma identidade absoluta garantida e restrita 
somente aos nascidos de pais ciganos, e sim um status àqueles que exercem 
uma conduta própria da ciganicidade, que também não é absoluta e imutá-
vel, como disse Marconi: “cigano é de nascença ou é porque gosta”. A fala 
de Marconi admite que o ser cigano não necessariamente é porque nasceu 
cigano, e sim porque pode tornar-se cigano. 

Pela genealogia podemos notar a presença de quatro gerações. A 
partir da segunda geração o casamento entre ciganos e não-ciganas torna-
-se predominante em relação aqueles casamentos somente entre ciganos. Na 
primeira e na segunda geração, algumas filhas eram doadas3 para famílias de 
garrons conhecidos quando não tinham condições financeiras de criar, o que 
acredita-se poder ter motivado o casamento entre ciganos e garrins, devido 
à escassez de mulheres ciganas. Alcides é um dos ciganos que precisou doar 
sua filha, a irmã gêmea da Amanda. Os ciganos da primeira geração, no pe-
ríodo quando se mudavam a cavalo e com mais frequência, tinham condições 
de moradia menos favoráveis que as gerações atuais, o que levou alguns a 
optarem por criar somente filhos homens, já que consideravam ser mais fácil 
do que criar as filhas mulheres. 

As genealogias retratadas nas Figuras 10 e 11 consideraram um re-
corte temporal do primeiro mês que acompanhei o acampamento em Araras, 
agosto de 2016, e maio de 2017 em Tucano. Desde então algumas modifica-
ções aconteceram, como o nascimento de crianças e a chegada de parentes 
de outros lugares. A Tabela 01 apresenta um quantitativo de somatório dessas 
duas genealogias, e essa soma justifica-se porque o acampamento em Tu-
cano foi a continuidade e o destino de alguns dos ciganos após dissolução 
do acampamento em Araras. Totaliza-se 51 ciganos e 15 garrins, e dos 33 
casamentos (mesmo aqueles que já são viúvos ou separados) contabiliza-se 
14 casamentos entre ciganos e 19 entre ciganos e garrins. 

2. As Figuras 10 e 11 também estão disponíveis em folhas avulsas no final da dissertação como 
Anexo C e D. 
3. Ao falar sobre isso, Bruna contesta os boatos que existem sobre o roubo de crianças por 
ciganos, e afirma o contrário ao dizer que eram as ciganas quem doavam as filhas. 



Figura 10: Genealogia ciganos em Araras
Fonte: Autora, 2016.

Figura 11: Genealogia ciganos em Tucano
Fonte: Autora, 2016.
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Quando Bruna disse que pensavam em se mudar de Tucano, afir-
mou que as duas barracas existentes próximas a esse acampamento também 
deveriam sair de lá, porque “cigano não pode ficar sozinho, tem medo, e em 
Cariacica é perigoso, tem assalto”. Quando Rosi também pensou em se mu-
dar de Tucano, meses antes, disse que iria para o município de Viana), e 
alegou que “cigano não fica muito tempo no mesmo lugar” e o outro motivo 
seria porque os ciganos dali iriam para Baixo Guandu e não gostaria de ficar 
sozinha. Fabiano disse que também iriam se mudar de Tucano caso as outras 
famílias também fossem sair dali, porque segundo ele: “cigano acostumou a 
ficar junto, e não consegue ficar sozinho”. 

A garrin Luzinete, casada com cigano, os considera muito medro-
sos: “Flávia, se um cigano ouvir falar que existe algum perigo contra eles, 
esse perigo pode estar lá longe, eles vão querer se mudar da onde estão”. E 
reforça: “Não tem aquele ditado ‘aonde a vaca vai, o boi vai atrás’, então, 
cigano é assim também, quando um sai, vai todo mundo junto atrás”. Marilsa 
também afirma ter medo de morar sozinha: “A gente tem medo né, dum assal-
tante, duma gangue, de marginal” e relata o assalto em São Gabriel da Palha 
onde foi ateado fogo em uma barraca logo após o assalto. Esse medo de estar 
sozinho os levaria a morar juntos em barracas ou evitar certos eventos como 
o Carnaval, que alguns alegam ser um risco de confusão.  

Estar sozinho é o que tentam evitar ao escolherem morar em barra-
cas perto umas das outras, já que ao ficarem desacompanhados de outras fa-
mílias ciganas os fazem sentirem-se vulneráveis e com medo, seja de assalto 
ou de ameaças de morte. 

De vez em quando se escuta o termo “acampamento” para se referi-
rem ao conjunto de barracas localizadas próximas umas das outras, e o mais 
comum é mencionarem “barraca dos ciganos”, termo evidenciado nas falas 
de explicação sobre como chegaria de ônibus: “pede para descer onde estão 
as barracas dos ciganos”. Nota-se que o emprego de uma palavra específica 
para denominar um conjunto de barracas - como nossa definição de “acam-
pamento” -  não se faz necessário para se referir ao todo na medida em que 
morar em barracas já pressupõe morar entre várias barracas juntas, pois os 
ciganos evitam estarem sozinhos e não se encontra uma barraca isolada das 
demais. Porém, esse termo pode ser empregado quando precisam explicar 
como um visitante pode encontrar algum cigano dentro do mesmo conjunto 
de barracas, referindo-se a uma parte do conjunto de barracas como “acampa-
mento”. Em tal contexto, “acampamento” adquire o sentido oposto ao nosso 
de conjunto, e passa a ser uma parte do conjunto. 
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Geração Quantidade Casamento entre 
ciganos

Casamento entre cigano 
e garrins

1a

05 idosos

05 ciganos
Juliana; Súria; Margari-

da; Tião; Rebeca

04

03 viúvas
Juliana; Súria; Mar-

garida

+

01 casal
Tião e Rebeca

00

2a

23 adultos

15 ciganos adultos
Maria; Alzira; Ed; 

Zé; Raisa; Leonardo; 
Marconi; Alcides; Mel-
quíades; Romeo; Julião; 
Zanine; Adoniran; Noá; 

Caio

+

08 garrins adultas
Isadora; Renata; Rosi; 
Francisca; Ellen; Luzi-

nete; Kátia; Marilsa

06

03 Viúvos
Maria; Alzira; Ed

02 casais
Zé e Raisa; Caio e 

Marilsa

01 separação
Adoniran e ex-mulher

13

04 separados
Leonardo; Marconi; 

Alcides; Heitor

02 separação seguida de 
casamento

Melquíades e a ex-
-mulher; Melquíades e 

Isadora

07 casais
Romeo e Rosi; Julião e 
Francisca; Zanine e El-
len; Romero e Natasha; 

Gustavo e Andréia; 
Adoniran e Luzinete; 

Nóa e Kátia
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3a

12 crianças
Irineu; Carol; Jean; 

Gabriel; Pâmela; Luana; 
Getúlio; Jessé; Valquí-
ria; Marcelo; Fernando; 

Vitor

05 jovens
Gil; Pedro; Alessandro; 

Pablo; Rafael

19 adultos ciganos
Léa; Filipe; Joana; 

Severino; Aureliano; 
Ester; Conrado; Bruna; 
Rony; Raisa; Evandro; 
Amanda; César; Antô-
nio; Henrique; Adilson; 

Caetano; Fabiano; 
Cristiano

07 garrins adultas
Catarina; Alice; Fabío-
la; Laura; Elba; Terez; 

Aline

06 casais
Joana e Severino; Aure-
liano e Ester; Conrado 
e Bruna; Rony e Laisa; 
Evandro e Amanda; Léa 

e Filipe

03 separações seguidas 
de casamento

Léa e ex-marido 
(Evandro); Filipe e 

ex-mulher; Amanda e 
ex-marido

08 casais
César e Catarina
Antônio e Alice

Henrique e Fabíola
Adilson e Laura
Caetano e Elba

Fabiano e Tereza
Cristiano e Aline
Fabiano e Tereza

02 separações seguida 
de casamento

Fabiano e ex-mulher 
(1a)

Fabiano e ex-mulher 
(2a)

4a

07 crianças
Malu; Ângela; Tamara; 
Mariah; Nina; Betânia; 

Alceu

51 ciganos

05 idosos
34 adultos
05 jovens

07 crianças

15 Garrins
15 adultas

06 viúvos

08 casais

05 separações

=

19 casamentos entre 
ciganos

15 casais

08  separações

=

23 casamentos com 
garrins

Tabela 01: Casamentos
Fonte: Autora, 2018.
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Apesar do acampamento parecer um aglomerado de barracas onde 
todos vivem como uma comunidade, existem fronteiras invisíveis e subdivi-
sões. Uma dessas subdivisões aparece no agrupamento de famílias na forma 
das turmas: famílias da mesma linhagem com um líder em comum que se 
organizam espacialmente em barracas próximas umas das outras, geralmente 
envolvendo três gerações da família do patriarca:  avô, pai e filhos. A cigana 
Bruna explicou sobre as turmas em Tucano:

aqui é uma turma, ali é outra. Aqui tá separado, não tá junto. 
Porque que nem aqui, faz de conta que um pessoal vem aqui, 
você vem me caçar aqui, aí você não sabe que eu to aqui 
nesse lugar aqui, você me procura ali, eles vão falar ‘ela tá no 
outro acampamento, do outro lado’, aí aqui já é outro acam-
pamento porque eu to desse lado aqui, eu não to lá.

Figura 12: Acampamento em Tucano
Fonte: Google Earth com intervenções da autora, 2017.
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A barraca da Bruna, no momento em que me explicou sobre as tur-
mas, estava no local correspondente à identificação de número 12 da Figura 
12. As barracas deste acampamento em Tucano estavam distribuídas sobre 
quatro terrenos, cada um sob autorização de um proprietário diferente. Como 
as barracas só se instalam onde possuem a autorização dos proprietários que 
determinam prazos de permanência e regras (alguns cobram um valor de alu-
guel e outros não) diferenciadas, isso fará com que pensem o conjunto de 
barracas como dividido em vários acampamentos, sendo cada acampamento 
relacionado a um terreno. 

Caso alguém chegasse na barraca enumerada como 18 e perguntasse 
sobre algum cigano da Barraca 12, por exemplo, explicariam como se aquela 
barraca estivesse em outro acampamento. Essas fronteiras invisíveis entre as 
partes, são acentuadas pelos elementos físicos que dividem os terrenos, além 
das regras de cada proprietário. Esses elementos físicos podem ser a altura 
diferenciada entre os terrenos, ou um caminho de pedestre, como existe no 
entre o terreno onde está a Barraca 16, e o terreno ao lado esquerdo. 

Mesmo que se considerem parentes entre si, às vezes dizem que 
não é bem assim, pois aqueles que não pertencem à mesma turma tem uma 
relação de convivência menos próxima, como disse Giovani: “Aqui são tudo 
parente, mas sou vergonhoso, e não falo com outras pessoas se estiverem 
no outro acampamento” (Aqui acampamento novamente adquire sentido de 
divisão). Onde diz ser outro acampamento, se refere ao pouso de outra turma 
que é vizinha, e por não serem da mesma turma, ele tem vergonha de inte-
ragir. 

A noção de vergonha, muito bem explorada na tese da Florencia Fer-
rari (2010) sobre ciganos Calón em São Paulo, se trata de um valor moral que 
organiza um modo de comportamento considerado apropriado não só entre 
ciganos, mas também entre ciganos e garrons. Como não pude me debruçar 
cuidadosamente sobre essa noção da vergonha, não posso afirmar que há uma 
equivalência entre o modo como concebem essa noção  entre os Ciganos Ca-
lón que Florencia acompanhou e os ciganos que acompenhei. Mas, em uma 
conversa, a Bruna ao explicar sobre a vergonha, associou a vergonha com o 
medo e receio que eles têm dos não-ciganos. 

Temos vergonha de tudo, tem gente que tem vergonha até de 
conversar, com gente que nem, eu sou envergonhosa Flávia, 
mas eu já conheço você e já tenho intimidade e tal, mas não 
é qualquer pessoa que nem você. Que nem você, eu conheço 
você, e você trazer uma amiga sua aqui, eu vou tratar ela 
bem, mas não sei vai ser a mesma coisa com você, eu você e 
ela, por causa que eu não conheço, aí a gente fica com receio 
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assim de chegar também, porque muita gente tem preconcei-
to. Em lugar que a gente vai, que nem no posto de saúde, tem 
muita gente que conversa com a gente, tem muita que não, 
que fica olhando assim meio, tem gente que a gente dá bom 
dia e não responde só porque é cigano. Aí a gente tem medo, 
tem gente que tem medo, eu mesmo não é com qualquer pes-
soa assim que eu converso.

Apesar dos adultos admitirem a presença de fronteiras invisíveis 
dentro do acampamento, geralmente, as crianças são as que têm livre acesso 
pelas barracas - circulam livremente e brincam entre si. O livre acesso tam-
bém funciona para aqueles que pertecem a uma mesma turma. É comum, por 
exemplo, a mãe ter livre acesso na barraca dos seus filhos, principalmente 
quando se trata de ciganas viúvas e idosas, que fazem as refeições na barraca 
dos filhos. 

Quando os ciganos se conhecem pela convivência e são conside-
rados parentes não quer dizer que todos se dão bem entre si, pois há muitos 
ciganos no mesmo acampamento que não conversam devido algum desen-
tendimento. Estar entre parentes é estar juntos, mas não necessariamente em 
uma relação de amizade. A Bruna e a Joana, por exemplo, são cunhadas e 
casadas respectivamente com os irmãos Conrado e Severino, mas há 2 anos 
evitam conversar, mesmo que suas barracas quase sempre sejam posiciona-
das uma ao lado da outra. O mesmo aconteceu com Amanda e a Elba, na 
qual suas barracas ficaram uma de frente para a outra no acampamento em 
Andorinhas, porém, elas também não conversavam entre si. 

Outra vez que os conflitos internos ficaram evidentes foi na segunda 
vez que estive em Araras e pedi para a Izabel me apresentar os ciganos das 
barracas da outra parte do acampamento, e só me levou até um pedaço, ale-
gando que não se dava bem com as outras ciganas e por isso não gostaria de 
me acompanhar em todo o acampamento. Natasha também expõe essa situa-
ção de inimizade ao contar que frequenta a Igreja Presbiteriana, ao invés da 
Deus é Amor que fica mais perto do acampamento em Tucano e é frequentada 
por ciganos de lá, para não ir acompanhada de outras ciganas que segundo ela 
são muito pidonas.  

Alguns conflitos ficavam evidentes quando eu levava a câmera para 
fazer retratos ao escolherem com quem apareceriam juntos na foto ou não, e 
depois quando me pediam para não revelar as fotos as quais apareciam juntos 
de ciganos que já não conversam ou confiavam mais. A Joana demonstrava 
não confiar em todos os ciganos ao enfatizar que não gostaria que eu entre-
gasse fotografias reveladas das filhas dela para nenhum outro cigano, porque 
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achava que poderiam fazer feitiçaria. Esse mesmo receio estava presente em 
outros ciganos, e depois de tirar as fotos me pediam para não entregá-las para 
outros ciganos: “essas fotos você só entrega na minha mão”. 

Com o acesso aos meios de comunicação, os ciganos têm expandido 
essas redes de parentesco. Quando estive no acampamento em Gavião no 
município de Fundão, onde está a barraca da Laisa, dias antes do seu aniver-
sário, ela e sua amiga conversavam por mensagem de áudio do WhatsApp 
com ciganos de Uberaba (cidade que elas desconheciam a localização) que 
haviam conhecido pelo Facebook. Eles não se conhecem pessoalmente, mas 
se consideram primos porque também são ciganos. Como o aniversário da 
Natália estava próximo, esses ciganos depositaram um dinheiro na conta da 
Laisa para a festa de aniversário. A comunicação via ligação por telefone 
móvel também mantém a rede de parentesco em contato e é como as notícias 
entre os acampamentos se difunde. 

 2.3 Autorização do proprietário

Os ciganos escolhem acampar em terrenos onde possuem autoriza-
ção do proprietário ou direito de uso de um terreno cedido pela prefeitura. 
Para isso, antes da mudança, podem ir ao local procurar um terreno e o res-
pectivo proprietário para pedir autorização. A procura por um novo terreno 
não se faz de modo aleatório, mas priorizam aqueles lugares onde já tenham 
parentes acampados que possam ter informado sobre a disponibilidade de 
algum terreno nas redondezas, ou mesmo aqueles bairros onde já estiveram 
acampados antes. 

A autorização dos proprietários para a permanência dos ciganos pode 
acontecer sem que eles tenham que pagar aluguel ou uma taxa, o que depende 
de cada proprietário. Alguns proprietários veem como positivo o estabeleci-
mento de ciganos em seu terreno, já que sabem que aceitam sair quando lhes 
forem solicitados, além de impedir uma invasão por outras pessoas. 

As condições são acordadas entre o proprietário e os ciganos, no 
qual o proprietário possui o direito de pedir pela desocupação do terreno pe-
los ciganos a qualquer momento e aos ciganos é conferido a impedição de 
construir no terreno, como explicou Ed: “os donos do terreno sabem que 
estamos aqui, e fazer casa eles acham ruim” ou quando o Romero diz que 
não pode construir um galpão onde estão porque o “terreno é do homem”. 
Em Tucanos, no mesmo pouso há quatro terrenos vizinhos, e em um deles 
o proprietário, um policial civil, solicitou o pagamento de uma taxa, a ser 
dividida entre as barracas, que permitisse a permanência dos ciganos por 6 
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meses. Aqueles proprietários que não cobram um valor de aluguel, são con-
siderados “gente boa” pelos ciganos. Sem taxa ou com taxa, os proprietários 
além de pedirem para que nada seja construído no terreno, quando também 
forem moradores vizinhos destes terrenos ofertados aos ciganos, é comum 
que estabeleçam a proibição aos ciganos de escutarem música alta. Quando 
um proprietário autoriza a permanência dos ciganos em seu terreno, conside-
ram-se também apoiados por ele, como disse Bruna: 

ele querendo ou não, ele tá tá apoiando, por causa que, se ele 
não tivesse dado aqui pra gente ficar a gente não tava aqui, 
a gente poderia tá em outro lugar, ou poderia tá por aqui 
mesmo por Cariacica, ou por outro lugar.

A seguinte fala do cigano Ed sintetiza o modo como se estabelecem 
os deslocamentos baseados em uma rede de acampamentos: “Lugar que a 
gente não conhece, a gente não vai não”. Se há barracas novas em um acam-
pamento já existente, indica que as famílias recém-chegadas já haviam entra-
do em contato com os ciganos ali presentes, ou se um novo acampamento se 
configurou, previamente um representante dos ciganos já conversou e pediu 
autorização para o proprietário de permanecer no terreno. 

Quando precisam se mudar com urgência, podem se estabelecer ain-
da sem a autorização imediata do proprietário, podendo pedir no dia seguinte. 
Assim, em casos de não haver espaço suficiente no acampamento e a neces-
sidade de mudança ser urgente, famílias recém-chegadas podem primeiro se 
estabelecer no terreno vizinho do acampamento, para em um segundo mo-
mento, pedir a autorização ao proprietário para permanecer. 

No pouso em Tucano (Cariacica), os primeiros ciganos chegaram de 
Beija-flor na Serra, mas antes da mudança procuraram um terreno e pediram 
a autorização do proprietário. Anteriormente, quando esses mesmo ciganos 
se mudaram do Sabiá para Beija-flor, escolheram esse bairro porque já havia 
ciganos conhecidos deles acampados por lá. 

Apesar de concordarem com a condição imposta pelo proprietário 
de terem de deixar o terreno quando lhes for solicitado, muitos revelam a 
insatisfação de precisar mudar, como a Kátia explicita em sua fala: “Fazer 
mudança é só sofrimento, cansaço, depois demora muitos dias para arrumar 
os trens. Nós muda quando precisa mesmo, porque cansa”, assim como o 
Noá: “Enquanto deixa nós quieto, tamo quieto, quando pede a propriedade 
nós vamos embora” e a Joana “A gente quer ficar o tempo que der, mas se eles 
mandarem embora tem que ir”. Severino também afirma que o deslocamento 
cigano se deve à falta de escolha já que os proprietários decidem quanto tem-
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po eles podem permanecer no terreno.  
 Bruna acredita que os ciganos não gostam de se mudar, e só mu-
dam porque precisam. A Maria também confirma ao dizer que preferia ter 
um lugar certo. Alcides resumiu nessa frase: “Mudo porque preciso, mas não 
gosto”. Já a Luzinete acredita que existem ciganos que não gostam de se 
mudar e outros que não conseguem ficar parados, como a Rosi e o Romeo 
que já teriam se mudado umas cinco vezes desde que ela pousou em Tucano. 
Mas há aqueles que dirão que gostam de se mudar. A Amanda disse não se 
importar em se mudar porque considerada rápido fazer a mudança. Para o Ed, 
se mudar já é algo intrínseco a ele: “Nasci para ser cigano, para mudar”. 

Independente se a condição para o deslocamento parte de uma von-
tade ou se é uma falta de escolha, não há nenhum caso de ocupação de um 
terreno por ciganos com intenção de usufruir ao direito de usucapião. Apesar 
de muitos ciganos desejarem ter um terreno, e afirmarem não dispor de con-
dições financeiras de comprar um terreno, como explicitou Noá “não tenho 
como comprar um terreno, somos fracos”, eles não adquirirem um terreno 
por usucapião via disputa com algum proprietário e reconhecem que os terre-
nos onde acampam não são deles. A Laisa explicita isso em sua fala ao dizer 
sobre onde estava pousada em Araras: “Aqui não é nosso. A gente não invade 
terra dos outros”. Rebeca também expressa tal posicionamento ao dizer que 
teve que deixar um pouso porque o proprietário pediu: “O que não é da gente 
não é da gente”. 

Nota-se que preferem escolher terrenos onde possam usufruir de 
uma infraestrutura já existente, mesmo que tenham de se submeter às regras 
do proprietário, do que ocuparem um terreno sem autorização do proprietá-
rio, para futuramente talvez adquirir o direito de posse por usucapião. Essa 
possibilidade inclusive nunca foi mencionada, mesmo quando se referem ao 
tempo em que se locomoviam a cavalo na zona rural. Mesmo na zona rural 
onde havia mais terrenos disponíveis do que hoje que se deslocam na Região 
Metropolitana de Vitória, o critério era acampar em locais com uma infraes-
trutura prévia, e para isso, preferiam se submeter às regras do proprietário. 
Justamente porque dependem da autorização do proprietário, prezam pela 
boa relação com eles, e desse modo essa relação se subordina às relações 
fundiárias.

No momento da negociação com o proprietário para pedir autori-
zação para ficar no terreno é quando aparece a figura de um representante 
cigano, mas que não deve ser entendido como um chefe que submete a sua 
própria vontade aos demais. A representatividade cigana não é necessaria-
mente hierarquizada. O representante cigano é mediador da relação com os 
garrons, o qual age em torno de um bem comum, como na negociação com o 
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proprietário ao solicitar a autorização para acamparem no terreno. 
Esse líder é sempre um homem, mas não necessariamente o mais ve-

lho, e sim aquele considerado o mais responsável. Assim, o líder não é defini-
tivo, pois o que delineia a função de representante é ser o mais responsável no 
momento da mediação, e os agrupamentos ciganos não se configuram como 
um grupo estático já que estão em constante configuração com a chegada e 
saída de famílias ciganas. O líder cigano não é algo dado previamente, mas 
construído no momento de uma situação. E a extensão da atuação do líder é 
dentro de uma turma, geralmente o patriarca lidera as barracas dos filhos e 
dos irmãos. 

Em Tucano, o cigano Noá foi o responsável por procurar o terreno 
e o proprietário para pedir autorização, mas depois que se mudou para Baixo 
Guandu, na necessidade de um líder em Tucano, quem exerceria essa função 
seria seu irmão Adoniran. 

Em outra situação, na ausência do Noá, o irmão Adoniran assumiu 
a posição de líder quando a Bruna e a Maria decidiram montar a barraca no 
terreno onde estava a barraca dele. Ele foi o responsável por comunicar e 
solicitar aquele proprietário se elas poderiam ficar ali. Perguntei à Bruna, so-
brinha do Adoniran, se ele era um líder ou chefe dos ciganos, e ela respondeu: 

Não, é porque ele é mais velho dos irmãos dele né, não mais 
velho assim que eu quero dizer, ele é mais cabeça, porque 
os outros irmãos dele é bêbo, do jeito que você sabe que é o 
Marconi, o Alcides, o único irmão que ele tem que é de ideia 
é o Noá, que ficava aqui e foi embora. Aí ficou ele pra tomar 
conta dos outros. 

Aparentemente a resposta paradoxal da Sara ao responder que o 
Adoniran “não” era o líder, mas depois explicar o porque era o líder, é em 
razão da liderança cigana não ser algo explícito e nem escolhido, é um acon-
tecimento. O Adoniran não se autodenomina líder ou chefe, e nem os outros 
o chamam assim, e seu papel de líder acontece de forma espontânea nos mo-
mentos de mediação de conflitos.   

Quando a liderança de um grupo social não é explícita, como se 
observou nos ciganos, há uma tendência em considerá-los como ausentes 
de Estado em um estágio primitivo que evoluiria para um estágio civilizado. 
Alternativa à essa visão etnocentrista e evolucionista, Pierre Clastres (2013) 
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discorreu sobre a noção de sociedades4 contra o Estado para explicar a atua-
ção da liderança nas populações da América do Sul, onde a ausência de um 
poder coercitivo do líder não significaria a ausência de Estado.

É possível traçar um paralelo entre a noção trazida por Clastres sobre 
a liderança indígena e o modo como os ciganos se organizam politicamente. 
O chefe indígena é aquele que não impõe sua vontade aos demais, que não 
exerce o seu poder de forma autoritária, ao contrário, é o “fazedor da paz”. 
Da mesma forma, o líder cigano é aquele que aparece para dissolver conflitos 
e responder pelos outros ciganos de forma a pensar no bem comum, como 
disse Romero: “o chefe é aquele que fala quando chega um policial ou o dono 
do terreno”. 

O líder cigano aparece não só para negociar com garrons mas tam-
bém resolver problemas internos. Quando um cigano que não é bem quisto 
desejar se mudar para um acampamento, o líder, que negocia e atua como 
porta-voz do proprietário, dirá que não foi autorizado pelo proprietário a che-
gada de novas barracas no acampamento para impedir que esse cigano se 
mude para lá. 

Assim que demonstrei a alguns ciganos meu interesse em fazer um 
documentário com eles, me comunicaram que eu deveria pedir permissão ao 
cigano Adoniran, porque nessa situação era ele quem decidiria o que seria 
melhor para todos, e na opinião dele o melhor era que eles se resguardassem 
e não se expusessem na forma de um documentário. Por mais que outros 
ciganos tivessem concordado em participar do documentário, só o fariam se 
tivesse de acordo com a opinião do Adoniran, e nesse caso, não há uma im-
posição da decisão do Adoniran sobre os demais, porque eles consideram que 
o líder será aquele que saberá gerenciar o que for melhor para todos. Nessa 
situação, nota-se que os ciganos designaram o Adoniran para exercer o papel 
de líder e o confiaram para definir tal decisão. 
 Outro aspecto entre a liderança cigana e indígena passível de com-
paração é o reconhecimento por Clastres (2013) de que somente um bom ora-
dor pode ter acesso à chefia indígena. Para os ciganos, o líder também precisa 
ter o atributo favorável de ser um bom orador. O bom orador cigano é aquele 
que age com bom senso, como diz a Bruna ao se referir ao Adoniran como um 
cigano de “mais cabeça”, “de ideia” e que “toma conta”, contrapondo com 
os ciganos “bêbados”. E reforça ao dizer que o Adoniran é aquele que sabe 

4. O termo sociedade foi empregado para fazer referência à teoria de Clastres, porém, como foi 
descrito no capítulo sobre o método, tal conceito é passível de questionamento ao pensar
grupos sociais como redes. 
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intervir na hora certa: 

que nem o Adoniran ali, quando ele vê que os irmãos dele 
tá querendo conversar abobrinha com alguém, não quem a 
gente aqui não, mas com os outros de lá, ou com outras pes-
soas da rua mesmo, aí ele já chama atenção, tal, toma conta. 
E tem cigano que não tá nem aí, que quer que briga mesmo, 
que outra pessoa briga, não tem coragem de falar e quer que 
a outra pessoa briga (Bruna). 

 A presenca de líderes que não agem de forma coercitiva, pode trazer 
uma reflexão. Sob o ponto de vista da antropologia evolucionista, as socieda-
des possuiriam níveis de evolução, e o estágio inicial seria caracterizado por 
um momento onde todos são selvagens e sem a tutela de um Estado. Por isso, 
aquelas sociedades onde não se encontra uma relação de poder coercitivo 
exercida por uma liderança seriam encaradas como “sociedades primitivas” 
ou arcaicas. Esse ponto de vista classifica como sociedade primitiva aque-
las onde há “falta” de Estado, História e escrita, na qual poderiam inscrever 
os ciganos. O surgimento das formações de Estados possibilitou uma visão 
dualista que consiste em entender que só existam sociedades com Estado 
(civilizados) ou sem Estado (primitivos ou selvagens).
 A divisão social hierárquica precede o nascimento de um Estado. 
Mas por que sociedades primitivas não-divididas hierarquicamente desen-
volveriam tal divisão? Com certeza há inúmeras explicações, e uma delas 
pode estar relacionada ao fato de que um Estado garantiria a legitimidade da 
propriedade privada e a proteção da propriedade. Mas como explicar o apa-
recimento do Estado em algumas sociedades? Questão difícil de responder, 
pode-se devolver a resposta na forma de outra pergunta: por que em algumas 
organizações sociais, como entre os ciganos, não houve o aparecimento de 
uma liderança política coercitiva estruturada como um Estado? A resposta 
para tal pergunta poderia ser associada com elementos presentes na econo-
mia?
 Clastres (2013) ajuda a pensar sobre a questão econômica ao afirmar 
que esta não seria determinante na formação ou não de um Estado e exem-
plifica com a passagem do paleolítico para o neolítico marcada pela transição 
das condições materiais dos povos, que criou condições para a sedentari-
zação. Mas alerta que tal passagem não significou que ocorresse mudança 
na natureza política da sociedade, na qual a revolução neolítica não queria 
necessariamente dizer uma mudança automática na natureza da sociedade. 
 Algumas populações sedentárias se concentrariam até a formação 
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de cidades e o surgimento do Estado, mas isso não significaria que pudesse 
ser um processo igual para todas as sociedades. Além disso, nem toda socie-
dade com uma economia de caça, pesca ou coleta, sem agricultura, pratica o 
nomadismo.  Existem sociedades com uma economia sem base agrícola   
que ao mesmo tempo praticam o sedentarismo. Se algumas sociedades vivem 
da pesca, coleta e caça e não da agricultura, não se justificaria por atraso 
tecnológico. Há exemplos de populações pré-colombianas que viveram da 
agricultura, mas optaram por viver da caça quando conquistaram o domínio 
da caça à cavalo e com arma de fogo. Essa transição também não alterou a 
organização social dessa população (CLASTRES, 2013). 
 Então, a base material não necessariamente determinaria a mudança 
automática de uma organização politica. Se a base material fosse determi-
nante, não se poderia explicar que sociedades com bases materiais diferentes 
tivessem a mesma organização social: existem grupos caçadores-coletores-
-pescadores que tem a mesma organização social que agricultores sedentá-
rios, ou inversamente, sociedades com organizações sociais diferentes e a 
mesma base material: sociedades mesoamericanas com Estado de base agrí-
cola e sociedades “selvagens” de base agrícola e sem Estado. 
 Algumas sociedades são lideradas por chefes, mas não são funda-
mentalmente chefes que atuam com o poder de coerção e autoridade. Suas 
funções são eliminar conflitos que possam surgir entre eles, restabelecer a 
ordem vigente, e o chefe é aquele que tem habilidades como a de caçar e a 
oratória. Assim, o chefe esta a serviço do grupo e não está ali para dominar. 
Esse chefe, assim como o chefe cigano, não atua para seu projeto individual, 
e sim do grupo. 

 2.4 Infraestrutura: “Nem todo lugar é um pouso”

Os ciganos denominam como pouso o local onde escolhem e são 
permitidos ficar, e para a ação de estar no pouso empregam o verbo pousar 
ou embarracar ou ranchar. O emprego do verbo ranchar é mais incomum 
e é uma herança de quando viajavam pelo interior do estado à cavalo, pois 
procuravam ranchos para se estabelecerem. Quando perguntei à Bruna se o 
acampamento em Tucano era um pouso, ela respondeu: “Pouso é isso aqui 
tudo. É um acampamento, mas só que aqui é um pouso, eu to em cima dele, 
lá é outro, da tia Maria é outro”. Nota-se que o pouso pode se referir tanto ao 
acampamento como um todo (junção de todas as barracas vizinhas), como 
a um dos terrenos do acampamento (um mesmo acampamento pode conter 
terrenos de diferentes proprietários) ou ao local ocupado por uma barraca. 
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Quando um proprietário concede a permissão para acamparem, os ciganos 
dizem que ele deu pouso. 

Uma das condições necessárias para o surgimento de um novo 
acampamento cigano é a permissão do proprietário para acamparem no terre-
no. Assim, os ciganos só irão pousar, embarracar ou ranchar em um terreno 
quando o proprietário der pouso para eles, como disse Rosi sobre o terreno 
onde estava sua barraca: “o homem deixou a gente ficar aqui”.

O pouso cigano só é concebido mediante a autorização do proprie-
tário do terreno, mas isso não quer dizer que qualquer lugar supra a condição 
do que consideram um pouso satisfatório. Ao perguntar para um cigano o que 
acha do pouso onde ele está, poderá dizer que está bem apoiado se estiver 
satisfeito. Se as condições do pouso não estão boas, podem ficar desapoiados, 
por exemplo, quando um cigano indesejado decide vir pousar no mesmo pou-
so que outros ciganos. Isso aconteceu em Andorinhas, quando havia rumores 
de que um cigano que se envolvia em confusão viria pousar onde estavam, 
e comentavam que ficariam desapoiados já que não queriam permanecer no 
mesmo pouso que ele e precisariam se mudar. 

Ao prezarem estar entre parentes, os ciganos estabelecem condições 
necessárias que os possibilitem morar agrupados em barracas. Essas condi-
ções funcionam como os pilares necessários para estarem apoiados, e quando 
se desestabilizam, ficam desapoiados, o que pode provocar uma reorganiza-
ção da espacialização interna dos acampamentos, ou os deslocamentos entre 
a rede de acampamentos. 

A frase do cigano Ed sintetiza bem essa noção de que nem todo lugar  
lhes convêm: “Nem todo lugar é um pouso; tem lugar que não presta não”. 
Existem condições necessárias para a escolha do terreno, como descreve Noá: 
“Terreno não é da gente, então tem que caçar um, olhar se cabe todo mundo, 
caçar o dono ou alguém da prefeitura; ter água no terreno está em primeiro 
lugar e depois cada um caça o seu lugar para colocar a barraca”. Procurar por 
um terreno onde “caiba todo mundo”, remete ao modo como valorizam estar 
junto. Se um terreno não é suficientemente extenso para abrigar uma turma 
de parentes, não funcionará como um pouso. Na Figura 13 e 14 podemos ver 
a amplitude dos pousos. Em agosto de 2016 haviam 15 barracas em Araras 
(Figura 13) e em Tucano (Figura 14), em maio de 2017, haviam 17 barracas e 
mais um casa abandonada que foi apropriada por um cigano. 
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Inclusive, a noção de terreno para os ciganos não equivale a 1 lote, 
mas a um conjunto de lotes ou a um terreno extenso onde possa abrigar pelo 
menos todas as barracas de uma turma. Kátia diz que sonhava em ter uma 
chácara bem grande, e poder cuidar da sua horta e das galinhas. Noá também 
expressou o desejo de ter um terreno grande: “Queria um terreno de 1000 me-
tros quadrados só, não precisava de mais não, pra ficar com a família e fazer 
uma horta”. E Marconi disse que se tivesse um terreno: “teria uns 3 lotes ou 1 
lote grande, uns 80 mil. Faria galpão, pode chover que não sai e nem levanta, 
100% melhor. É aberto do lado, e cercado de lona” e Romero ia “dividir entre 
os irmãos 150 mil reais para comprar um terreno, separa e compra”. 

Figura 13: Barracas em Araras, 2016

Fonte: Google Earth com intervenções da autora, 2016.
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Figura 14: Barracas em Tucano, 2017

Fonte: Google Earth com intervenções da autora, 2017.

Os atributos físicos apontados como pré-requisito para um pouso in-
cluem o terreno ser plano, extenso o suficiente para as barracas, e sem possi-
bilidade de enchente. Como foi apontado pelo Romero “o terreno tem que ser 
plano, senão não ficamos não”. Há um certo planejamento antes da mudança, 
e por isso, podem ir com antecedência no terreno para limpar a vegetação 
com enxada ou caso ela esteja muito alta contratam alguém com máquina de 
cortar grama. Quando há muita vegetação alta no terreno, dizem que ele está 
sujo e precisa ser limpo. 

Adoniran já acampou em vários lugares de Minas Gerais e Espírito 
Santo, porém o único lugar que diz não ter gostado foi um município no 
norte do estado do Espírito Santo, onde após um período de chuva intensa 
e enchente, prejudicou o abastecimento de alimentos na cidade. Em perío-
dos de chuva intensa, os ciganos em Tucano temem uma enchente, porque 
o acampamento fica ao lado de um rio (Figura 15), mas isso não os impediu 
de ficarem lá porque segundo alguns vizinhos aquele rio só inunda a cada 10 
anos. Bruna reuniu em sua fala o que seria um pouso bom para os ciganos: 
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Ah é que nem aqui [Tucano], aqui é bom, o ruim aqui é o rio 
só, porque se chover muito pode inundar. Lugar ruim pros 
ciganos é onde que não tem água pra eles poderem engatar, 
puxar água; não tem energia, lugar de colocar energia; não 
tem o pouso assim que nem aqui, é barranco, aí é ruim. Não 
tem como a gente acampar.

A presença de abastecimento de água encanada no terreno é um fator 
de grande relevância, junto com a presença da rede de energia. Apesar de pre-
ferirem terrenos com água encanada, não irão descartar a possibilidade de fi-
car em terrenos onde se possa buscar água manualmente em nascentes, como 
aconteceu em um bairro da Serra onde um grupo de ciganos permaneceu por 
aproximadamente 8 meses em um terreno sem água encanada, coletada da 
nascente. 

Em Canário (município da Serra) também não havia água encanada, 
porém aqueles que estavam acampados em terrenos próprios abriram poços 
artesanais onde permaneceram durante alguns anos e só saíram em razão de 
um assassinato de um dos ciganos que morava lá. Só não ficaram em Canário 
aqueles que não tinham terrenos próprios e, por isso, não podiam abrir poços 
artesanais, mas tiveram que ir para lá após terem de se mudar com urgência 
de Araras, onde permaneceram apenas alguns dias. 

Figura 15: Vista aérea Barracas em Tucano, 2018

Fonte: Google Earth com intervenções da autora, 2018.
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Além dos atributos físicos e de infraestrutura dos terrenos, os ciga-
nos podem ter predileção por alguns bairros e municípios. Quando Bruna es-
tava no pouso em Araras (município da Serra), ela dizia preferir o município 
de Cariacica porque os vizinhos interagiam mais com eles. Mas reconhece 
que “Araras é o lugar que os ciganos mais ficavam, porque o dono deixava, 
tinha tudo certo, era perto da Serra-Sede”. Kátia também compartilha essa 
opinião: “melhor lugar da “Vitória” (referia-se à Região Metropolitana de 
Vitória e não ao município de Vitória) é a Serra, tem conforto”. 

O bairro Araras e o município da Serra eram considerados como 
um bom lugar para pousar porque tinham a autorização dos proprietários, os 
terrenos contavam com infraestrutura de água encanada e abastecimento de 
energia, e o bairro era perto de postos de saúde com atendimento considerado 
satisfatório. Porém, depois da morte de dois ciganos em 2017 nesse municí-
pio, nenhum cigano quis pousar lá. Enquanto para Bruna, Araras era conside-
rado o lugar onde os proprietários permitiam os ciganos acampar, para Kátia, 
Tucano (Cariacica) era esse lugar: “os proprietários aqui (Tucano) são tudo 
gente boa”.

Alguns dos critérios considerados como positivos para um bairro ou 
município, se dão em comparação ao pouso anterior. Depois que alguns ciga-
nos de Araras se mudaram para Tucano, no município de Cariacica, muitos 
reclamaram do atendimento do posto de saúde e alegam preferir o que era 
oferecido na Serra. A Bruna foi uma das ciganas que trouxe opinião, apesar 
de que, antes de se mudar para Tucano, quando morava em Araras, alegava 
preferir Tucano. Já aqueles ciganos que não vieram de Araras, possuíam uma 
opinião diferente, como a Kátia, ao dizer que “as condições aqui (Tucano) 
são boas, só o posto médico que é longe, mas tem médico bom lá”. Assim, 
a variação do pouso anterior como referencial de qualidade pode justificar a 
opinião divergente dos ciganos sobre o pouso atual. 

Kátia diz gostar de morar em Tucano pois “temos costumes já de 
morar aqui e bastantes conhecidos, todo mundo já ranchou aqui antes”. Isa-
dora identifica o município da Serra como um lugar de predileção dos ciga-
nos: “Lugar melhor que cigano gosta é na Serra, é mais conhecido, não dá 
enchente”. Para Periquito, o lugar que mais gostou de morar foi em Gover-
nador Valadares, onde nasceu, justificando que “Minas é meu estado, estou 
acostumado, e tenho mais amizade”. Tanto Isadora como Creuza e Alcides 
mencionam como um atributo positivo ao bairro/município onde pouso está 
localizado o fato de terem conhecidos no lugar, estarem acostumados com o 
lugar ou serem lugares conhecidos pelos ciganos. 

Conhecer o lugar ou ter conhecidos no lugar remete à frase citada 
acima do Ed: “lugar que a gente não conhece, a gente não vai não” e expri-
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me o modo como preferem não se deparar com o desconhecido, e saber de 
antemão, das condições dos locais e ter a garantia de que se trata de um lugar 
onde são aceitos pelos proprietários e pela vizinhança. Essa noção também 
engloba a categoria de estar entre parentes, pois quando se mudam em dire-
ção a outro lugar, procuram a garantia de outros parentes para recebê-los, ou 
proprietários já conhecidos, ou vizinhança já conhecida por eles para fins de 
interação social e trocas comerciais. 

Apesar dos ciganos considerarem importante a infraestrutura do ter-
reno e do bairro/município, não escolhem municípios e bairros centrais onde 
a infraestrutura é mais consolidada. Em toda a Região Metropolitana de Vitó-
ria, que inclui os municípios de Vitória, Serra, Cariacica, Fundão, Guarapari, 
Vila Velha e Viana, apenas na capital Vitória foi onde os ciganos não acampa-
ram porque procuram áreas onde acreditam “que não seja perto de muitos co-
mércios, longe de lugar tumultuado e ao mesmo tempo longe de traficantes” 
(Adoniran). Além disso, vários apontam que Vitória “já tem muitas casas” e 
por isso não teria terrenos disponíveis para os ciganos pousarem. 

Os acampamentos ciganos geralmente se localizam em bairros peri-
féricos de ocupação recente (Figura 17; Figura 18). Tanto o acampamento em 
Araras, quanto em Tucano (Figura 16) e em Gavião eram próximos do ponto 
final de uma linha ônibus intermunicipal, o que eles alegam ser apenas uma 
coincidência. O acampamento em Sabiá, Canário e Carcará também são lo-
calizados em bairros periféricos do município da Serra. Além de escolherem 
municípios periféricos da Região Metropolitana de Vitória, os acampamentos 
ficam nos bairros periféricos desses municípios, mas ao mesmo tempo procu-
ram não ficar tão distantes de áreas centrai, pois são onde obtém renda através 
da venda e revenda de produtos. 

Na primeira vez que fui para o acampamento em Tucano, depois que 
os ciganos acampados em Araras se mudaram para lá, a Margarida e o Romeo 
me perguntaram como eu os havia encontrado lá. Ao fazerem tal pergunta, 
não sabiam que a Bruna e a Ester haviam me explicado como chegar lá, mas 
essa curiosidade mostra como reconhecem que os lugares onde estão acam-
pados não são tão fácies de serem encontrados. O Adoniran já havia dito em 
outra conversa que prefere acampar em locais mais reservados onde não seja 
tão perto de comércio e tumulto. De forma proposital ou não, devido aos 
lugares escolhidos para os acampamentos, os ciganos podem ficar invisibili-
zados pelas prefeituras que não fazem buscativa por grupos ciganos. Em Ca-
riacica, representantes da prefeitura desconheciam a presença de ciganos no 
município pois as áreas onde os ciganos já acamparam não são áreas centrais. 

Nota-se que, além da localização, dos atributos físicos e da infra-
estrutura prévia do terreno e da autorização do proprietário ou da prefeitura, a 
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convivência estável entre os ciganos e entre ciganos e garrons funciona como 
um dos pilares de sustentação dessa lógica de apoio. Quando essa convivên-
cia se reorganiza ou se desestabiliza, as terriorialidades ciganas também se 
reorganizam ou se desestabilizam.

 

Figura 16: Inserção urbana de Tucano

Fonte: Google Earth com intervenções da autora, 2018.
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Figura 17: Inserção urbana de Araras
Fonte: Google Earth com intervenções da autora, 2018.

Figura 18: Inserção urbana de Araras
Fonte: Google Earth com intervenções da autora, 2018.





 

CAPÍTULO 03
DESLOCAMENTOS CIGANOS
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 3.1 Deslocamentos de manutenção do apoio: passear e andar 

As territorialidades ciganas se guiam pelo funcionamento do apoio 
que possui como pilares: as redes de parentes, a autorização do proprietário, 
e a infraestrutura. Os deslocamentos ciganos podem funcionar como uma 
engrenagem que permite o funcionamento das territorialidades ciganas ba-
seadas na lógica do apoio. Para fazer a manutenção do funcionamento do 
apoio os deslocamentos se expressam no passear de um acampamento para 
outro, isto é, viagens curtas entre os acampamentos para visitar parentes que 
cultivam as relações entre a rede de parentes, ou no andar, quando saem do 
acampamento para a rua. 

O passeio envolve uma viagem de estabelecimento provisório em 
um outro pouso onde tenha parentes, às vezes com período de permanência 
já determinado, pois se trata de fins recreativos, como passar as férias, visitar 
parentes ou ir para uma festa de casamento, e expressa como valorizam o fato 
estarem juntos e entre parentes. 

Passear é o trânsito de curta duração, podendo levar alguns dias 
ou semanas, entre a rede de acampamentos. É ir aos pousos dos parentes. 
Nas primeiras idas a Araras, me recordo de ter fotografado alguns ciganos, 
e quando voltei para entregar as fotos impressas, perguntei onde estariam 
os três ciganos de uma das fotos para que eu pudesse entregar pessoalmen-
te. Eram ciganos do Rio de Janeiro, que não estavam mais lá, pois haviam 
ido passear em Araras em razão do casamento que aconteceu dias antes em 
Guarapari. 

Casamentos entre ciganos atraem parentes vindos de fora, às vezes 
de outro estado, para passear. Nesses casos, se forem muitos ciganos vindos 
de fora, monta-se uma barraca provisória, ou se forem poucas pessoas, tra-
zem consigo o que eles chamam de barraca de praia, barracas utilizadas em 
campings que montam dentro da barraca de parentes, ou apenas estendem 
uma lona no chão e cobertores à noite para dormir. 

Depois que a turma do Noá se mudou de Tucano (Cariacica) para 
Baixo Guandu, alguns ciganos já estiveram lá a passeio. O Pablo, sobrinho 
do Noá, ficou umas semanas em Baixo Guandu enquanto estava de férias da 
escola, assim como a Amanda, outra sobrinha do Noá. A Alzira e seu irmão 
também foram para Baixo Guandu semanas antes da Amanda, alugaram um 
carro e passaram uma noite lá, período que Amanda considera curto já que 
o trajeto de carro de Cariacica até Baixo Guandu gasta aproximadamente 2 
horas. Adoniran, irmão do Noá, disse que qualquer dia pretende ir para Baixo 
Guandu visitá-los e aproveitar para comprar algumas coisas e revender em 
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Cariacica. A Léa, que também se mudou para Baixo Guandu, as vezes fica 
uns dias na barraca dos seus pais em Viana para que possam acompanhar 
sua gravidez. A chegada de um bebê também atrai a realização dos passeios, 
como a Ester, que está pousada em Gavião, e foi a Tucano a passeio para 
conhecer o neném da Bruna, nascido há dois meses. Ela foi de carro junto de 
outra cigana e mais um casal, e depois voltou de ônibus. O casal dormiu na 
barraca da Bruna e a Ester dormiu na barraca da sogra da Bruna, que também 
é sua ex-sogra. 

Um passeio também pode incluir uma questão financeira se preten-
dem comprar produtos na cidade do acampamento para revender posterior-
mente. Porém, a razão econômica não aparece isoladamente. Um cigano não 
viaja a passeio para outro acampamento apenas para comprar produtos para 
revenda, mas viaja porque tem parentes próximos e como consequência disso 
pode aproveitar para tentar implementar a renda com a compra de produtos 
ofertados na cidade do acampamento para onde se passeia. 

Os ciganos já compram mercadorias para revenda fora dos municí-
pios onde moram, então não viajariam a passeio exclusivamente por esse mo-
tivo, porque em sua rotina já buscam os produtos para venda longe da onde 
moram. Assim, se o motivo econômico também estiver incluído no motivo 
do passeio, geralmente acontece quando no destino para onde pretende-se 
passear, encontra-se produtos mais difícies de serem achados para comprar 
nos locais onde já costumam ir.

Os trens ou ônibus intermunicipais servem de meios de transpor-
te quando vão passear, como fazia Laura nas vezes que viajou para Baixo 
Guandu para visitar sua família. 

Ainda que “andar” nomeie a condição de se mudar de um acampa-
mento para o outro, também pode designar o ato de sair do acampamento 
para a rua. Quando perguntei à Laisa se os moradores da barraca em frente 
da dela estariam lá dentro, ela respondeu que não estavam, e tinham saído 
para andar. Esse sentido de andar não equivale ao caminhar, mas sim, sair 
para a rua, e indica sair do acampamento para resolver algo no centro, e não 
necessariamente caminhando. A rua serve para designar um status urbano de 
um lugar. Quando a Rebeca falava de Araras onde “tinha só três casas aqui 
quando cheguei, agora virou rua aqui”, ela aciona o sentido de rua como um 
lugar que se tornou urbano. Às vezes dizem que alguém “foi para rua” no 
sentido de ir e estar na cidade. 

Andar, nesse sentido, é o deslocamento diário que fazem para a ma-
nutenção da vida no acampamento, e pode incluir motivos como ir ao centro 
comprar tecidos, ou no caso dos homens, comprar objetos para depois reven-
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der. 
Como os ciganos se locomovem quando precisam sair do acampa-

mento para ir na rua? Para ir à escola, as crianças vão a pé, mas sempre acom-
panhadas de um adulto que podem se revezar entre quem leva e quem busca. 
Em Tucano, os pais das crianças matriculadas na escola se revezavam entre 
aqueles que levavam e os que buscavam no fim do turno. Os irmãos Irineu e 
Carol iam de bicicleta para a escola, mas depois que a bicicleta foi roubada, 
passaram a ir a pé também. 

Para percorrer curtas distâncias, como se locomover dentro do bair-
ro ou em bairros vizinhos, podem dirigir carro ou moto, porém, como nem 
todos que dirigem possuem a habilitação, quando precisam percorrer longas 
distâncias podem usar o transporte público. O marido da Aline sabe dirigir e 
possui um carro, mas para ir ao trabalho vai de ônibus porque além de ganhar 
vale transporte, não tem a carteira de habilitação e precisa percorrer uma 
longa distância, de Cariacica até a Serra, onde trabalha. Adoniran também 
vai de ônibus de Tucano até o centro de Cariacica para vender joias, e como 
o ponto de ônibus onde há mais possibilidades de linhas não é tão perto, vai 
de bicicleta até o ponto de ônibus e a deixa amarrada lá. 

Em Tucano, o Severino pediu emprestado o carro para seu tio, Noá, 
para levar a Alzira no hospital que estava com pé inchado após ser picada por 
um inseto. O Noá concordou em emprestar o carro, com a condição de que o 
Severino abastecesse alguma quantidade de gasolina. Ao propor isso, o Se-
verino disse que certamente abasteceria o carro, e comentou que tinha alguns 
ciganos que pediam emprestado o carro e devolviam sem abastecer. Quando 
se trata de uma mesma turma, o carro pode ser compartilhado, sem a necessi-
dade de pedir emprestado como fazem os irmãos Fabiano, Rafael e Cristiano.

Nota-se que manutenção adquire o sentido de manter uma condição 
em que se encontram, e não se trata de querer reparar ou consertar uma condi-
ção de apoio que pode ter se fragilizado. Por exemplo, para a rede de parentes 
continuar coesa, os parentes precisam passear entre a rede de acampamentos 
e visitar uns aos outros. 

 3.2 Intensidades de reestruturação do apoio

Quando o funcionamento da lógica de apoio se desestabiliza, reflete 
diretamente nas territorialidades ciganas que se reorganizam. A reorganiza-
ção das territorialidades pode envolver diferentes intensidades a depender do 
motivo que gerou uma desestabilização. E as diferentes intensidades podem 
envolver diferentes movimentos: mudanças na setorização interna de uma 
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barraca (Capítulo 3.3); reposicionamento de barracas dentro de um acam-
pamento (Capítulo 3.4); o trânsito de um acampamento para outro (3.5) e a 
extinção de um acampamento (3.6). 
 Já sabemos que os motivos que impulsionam a reorganização es-
pacial dos ciganos envolvem os pilares já citados anteriormente: a rede de 
parentes, a autorização do proprietário, e a infraestrutura. E como esses moti-
vos variam de intensidade? As intensidades são proporcionais ao número de 
ciganos atingidos por uma imprevisibilidade que também implicará, propor-
cionalmente, ao grau de variação territorial. 
 No que diz respeito à rede de parentes, por exemplo, que pode ser 
desestabilizada com a morte de um cigano, se ocorrer uma morte natural pode 
gerar o deslocamento para outro acampamento apenas da turma parente da-
quele que faleceu, ainda que o luto seja generalizado pelo acampamento. Já o 
caso de uma morte trágica, leva à desintegração total do acampamento, além 
da recusa dos próprios ciganos em acampar no bairro ou no município do 
ocorrido. A morte trágica por assassinato atinge todos do acampamento, por-
que temem o risco de serem os próximos, e por isso representa a intensidade 
máxima de amplitude da intensidade de variação territorial. Essa intensidade  
indica a variação mais brusca na territorialidade, já que um acampamento se 
desintegra por completo, além de buscarem ir para acampamentos, de prefe-
rência fora do município onde estavam. 

No que diz respeito à infraestrutura do terreno, também pode produ-
zir intensidades de reestruturação territorial em diferentes níveis. Uma bar-
raca pode se reposicionar dentro de um acampamento caso o terreno sobre 
onde repousa esteja com muita lama e um acampamento pode se desfazer por 
inteiro devido uma enchente e alagamento do acampamento. Nota-se o mes-
mo motivo, lama e alagamento, mas em intensidades diferentes. 
 Os motivos sustentadores do apoio podem variar de forma simultâ-
nea ou não, mas o que vai variar é o grau de desestabilização, isto é, como ele 
atinge a reorganização territorial, desde o nível da barraca até o acampamento 
inteiro. 

Nota-se que as territorialidades ciganas possuem um caráter tem-
poral que se expressa em ciclos de vida e flui em sintonia com o apoio que 
recebem: se houver apoio, a territorialidade se manifesta; e enquanto ela se 
mantém, permanece materializada, e quando o apoio se rompe ou desestabi-
liza, a espacialidade regride e pode se finalizar. 

A territorialidade cigana funciona como uma materialização do 
apoio: a barraca como a materialização do casamento que é o apoio mútuo 
entre o homem e a mulher; o acampamento como o apoio entre a rede de 



108

parentes e entre a liderança cigana com o proprietário que autorizou a per-
manência em seu terreno, além da infraestrutura adequada. 

O casamento é um vínculo máximo de apoio mútuo no qual a mulher 
e homem cigano desempenham papéis bem estabelecidos - o homem como 
o provedor da renda e a mulher como provedora das atividades de rotina na 
barraca -, e territorialmente, se manifesta na montagem de uma nova barraca. 

Por sua vez, a morte ou a negação do direito de uso do terreno pelo 
proprietário  implicará no fim da barraca que será queimada ou na desinteg-
ração do acampamento. O casamento, a boa relação entre a rede de parentes e 
a autorização do proprietário funcionam como afirmações de apoio, possibi-
litam a materialização da territorialidade cigana. Já a morte de algum cigano 
ou a não-autorização do proprietário são como negação do apoio e, por con-
sequência, a desmaterialização da territorialidade cigana. 

 3.3 Arquitetura cigana: barraca

 Antes de expor os modos de reorganização espacial de uma barra-
ca cigana será apresentada a configuração espacial das barracas (Figura 19; 
Figura 20; Figura 21). Apesar do senso comum não fazer diferenciação entre 
tenda e barraca, as tendas da forma como aparecem nas representações de 
Ciganos em novelas televisivas, não são reconhecidas pelos ciganos como 
sua arquitetura. Em campo, a única vez que escutei a palavra “tenda” foi 
quando Bruna contestou o modo como as novelas representam os ciganos: 

É mentira, não existe cigano que joga baralho, que veste ves-
tido com babados, que usa a flor no cabelo, nem dança em 
volta da fogueira, nem mora numa tenda, isso aí inventaram, 
cigano não rouba também não, isso aí inventaram só porque 
cigano gosta de sair bem na breganha. Só casamento arran-
jado, que isso era verdade antigamente.

Bruna explica que as tendas que apareceram na novela não se pare-
cem com as barracas ciganas porque são fechadas na frente, com tapetes no 
chão e quase sem mobiliário dentro. Ela acredita que os Ciganos da novela 
são uma invenção dos garrons ou podem ser ciganos de outra raça, como os 
tacheiros, pois os ciganos mineiros, cariocas e baianos não são assim. Na sua 
lista de amizades no Facebook, conta que tem adicionada uma Cigana que 
joga baralhos, mas que não sabe se ela é cigana mesmo porque se veste de um 
jeito que ela não conhece, como usar acessórios na cabeça. 



Figura 19: Barraca
Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 20: Barraca
Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 21: Barraca
Fonte: Autora, 2018. 
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Além de não reconhecerem a tenda como uma arquitetura cigana, 
Adoniran não reconhece a dança do vente como uma dança cigana, e diz ter 
raiva dessa dança porque dizem que é cigana e para ele não é. Bruna também 
disse que não vestem muitos enfeites e vestidos com muitos panos como os 
Ciganos das novelas, e os homens também não usam brincos de argola, e se 
o fizessem seriam considerados gays. 

Meses depois Bruna veio me contar que assistiu no YouTube um 
vídeo de Ciganos diferentes, e ficou surpresa porque achava que o tipo de 
cigano que viu no vídeo só existia nas novelas, e perguntou se eu imaginava 
que eles fossem daquele jeito. Provavelmente ela se referia aos ciganos Kal-
derash, que usam lenços na cabeça e se vestem como descreveu.

Do mesmo jeito que há uma previsão sobre os destinos para onde os 
ciganos irão se mudar, também estabelecem previamente condições na forma 
de morar. Morar em barraca é uma solução para os ciganos que precisam se 
mudar com rapidez, e às vezes, de um dia para o outro, pois possibilita ser 
desmontada e montada em outro lugar. Além disso, o fato de morarem em 
terrenos que não lhes são próprios, não lhes é permitido fazer nenhum tipo de 
construção convencional nesses terrenos. 

Os elementos construtivos de uma barraca são: lona, escora ou es-
tacas de madeira, corda e ferro (Figura 22; Figura 23). A lona empregada na 
montagem da barraca é a lona de cobertura de transporte de cargas, chamada 
de lona de caminhoneiro ou locomotiva, com medida de 8x6m ou 8x7m, de 
cor amarela por fora e preta por dentro, considerada a mais resistente. Geral-
mente colocam a parte preta da lona virada para baixo de forma que a parte 
amarela fique para cima e absorva menos o calor da incidência solar. 

A lona tem vida útil de aproximadamente 8 a 10 anos e precisa ser 
trocada à medida que resseca. As estacas de madeira são como os pilares da 
barraca, têm vida útil de mais ou menos 10 anos, e podem ser compradas em 
loja de material de construção ou retiradas de árvores encontradas perto dos 
pousos. As estacas da barraca do Romero, por exemplo, foram extraídas de 
uma plantação de eucalipto perto de quando pousou em um bairro na Serra. 
Os ferros são usados nas laterais das barracas, fincados no chão, servem para 
esticar a lona, através de cordas amarradas nos ilhós da lona. Nem todas bar-
racas têm o chão cobertos com lona, e nesses casos o chão fica exposto em 
terra batida. 

Noá considera meia hora o período de tempo suficiente para montar 
uma barraca. A montagem da barraca é uma tarefa atribuída aos homens, que 
aprendem ao ver os outros montarem. Como diz o Romero, “aprendi com o 
pessoal mesmo”. 
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Para montar, primeiro estendem a lona no chão, posicionam as es-
coras e levantam a lona junto com as escoras horizontais e verticais. Depois 
amarram uma ponta das cordas nos ilhós para esticar as lonas e a outra ponta 
das cordas nos ferros fincados nas laterais da barraca. Posteriormente a insta-
lação da lona principal, colocam as lonas laterais. 

Utilizam facão como ferramenta para cortar as estacas de madeira. 
Não usam instrumentos de medida padronizados como fita métrica, mas em-
pregam o próprio corpo como unidade de medida. Para saber, por exemplo, a 
medida de uma estaca, podem usar passos para calcular o tamanho desejado. 
O corpo é usado como medida também em outras situações, como quando 
o Heitor precisava mostrar para o seu cliente que a corda do freio de cavalo 
o qual vendia media 3 metros. Para isso, ele usou a distância do seu ombro 
esquerdo até a palma da mão do braço direito como medida equivalente a 1 
metro. 

A lona, não é só um elemento constitutivo da barraca, mas revela 
um valor afetivo para os ciganos que falam com muito gosto do barulho da 
chuva na lona e me perguntam se eu também consigo escutar o barulho da 
chuva onde eu moro. Além disso, por ser o principal elemento construtivo 
da barraca, quando a lona é trocada, podem dizer que “trocaram a barraca” 
equivalente a “trocar a lona”.  



114

Figura 22: Elementos construtivos barraca
Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 23: Elementos construtivos barraca
Fonte: Autora, 2018. 
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Alguns móveis são escolhidos previamente de forma que sejam 
transportados facilmente durante a mudança. Por essa razão, Bruna optou por 
comprar uma cama de solteiro de ferro para seu filho recém-nascido, ao invés 
de um berço, pois além da cama poder ser utilizada até seu filho crescer, tam-
bém é mais resistente ao transporte durante uma mudança do que um berço de 
madeira. Pelo mesmo motivo, alguns preferem plantar em vasos e bacias do 
que diretamente na terra para possibilitar o transporte das plantas (Figura 24; 
Figura 25; Figura 26). 

Figura 24: Plantas em vasos
Fonte: Autora, 2018. 

Figura 25: Plantas em vasos
Fonte: Autora, 2016. 
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Figura 26: Planta em vaso
Fonte: Autora, 2018. 
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O tamanho da barraca pode variar de acordo com a quantidade de 
moradores. Uma barraca onde só mora uma pessoa (Figura 27), viúvo (a) ou 
divorciado (a), pode ser coberta por uma só lona, com ou sem varanda na 
frente. A barraca da Maria, viúva, já esteve montada com varanda (quando o 
terreno era amplo) e sem varanda (em terreno mais estreito). A barraca para 
um casal, ou casal com filhos (Figura 28), é montada com duas lonas na co-
bertura, sendo a da frente o espaço de varanda.

A parte dianteira da barraca, normalmente sem lona no chão e nas 
laterais, é a varanda (Figura 29), que pode assumir diversos usos, como es-
tacionamento (Figura 30), local para instalar rede de balanço (Figura 31), 
extensão da área de serviço ou cozinha (Figura 32), lugar de repouso e inte-
ração onde recebem visitas (Figura 33). Pode-se dizer que a barraca cigana 
tem entradas múltiplas, não há definido um lugar de acesso na forma de uma 
porta, podendo ser acessado pelas laterais se as lonas estiverem suspensas, 
ou pela boca (entrada da frente) da barraca. Ao anoitecer, as barracas fecham 
as cortinas da varanda e as lonas laterais da barraca, sinalizando a entrada 
proibida por outros. 

Figura 27: Barraca para uma pessoa
Fonte: Autora, 2018.
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Figura 28: Barraca ao fundo para um núcleo familiar

Fonte: Autora, 2018.

Figura 29: Lateral da varanda

Fonte: Autora, 2018.
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Figura 31: Varanda com rede  de balanço
Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 33: Varanda com sofá
Fonte: Autora, 2018.
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O banheiro pode ser montado no exterior da barrraca (Figura 34), 
onde prevê um tablado de madeira, vaso sanitário e chuveiro circunscrito 
por uma lona, ou adaptado na parte posterior do interior da barraca - nesse 
caso, o banheiro pode ser reservado apenas para tomar banho porque alguns 
consideram anti-higiênico misturar o espaço de banho com o banheiro. O 
banheiro externo pode ser de uso compartilhado entre os ciganos que são de 
barracas próximas uma da outra. No acampamento em Pavão há um banheiro 
químico instalado, mas esse foi o único caso observado. O abastecimento de 
água pode ser viabilizado por ligações clandestinas, ou pelo uso compartilha-
do com vizinhos por meio do pagamento de uma taxa, ou pelo contrato do 
serviço público. 

Figura 34: Banheiro externo
Fonte: Autora, 2018. 
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Fogões à lenha improvisados são instalados próximos da parte dian-
teira das barracas, geralmente em barracas de ciganas idosas, e podem ser 
feitos com tijolos, pedaços de maderia, e suportes de metal para apoiar a 
panela (Figura 35; Figura 36; Figura 37). Também utilizam fogão à gás, mas 
as ciganas preferem cozinhar no fogão à lenha porque o cozimento é mais 
rápido, além de economizar o consumo de gás. Por causa do fogão à lenha, o 
acampamento é tomado pelo cheiro de fumaça. As ciganas mais jovens não 
utilizam fogão à lenha e algumas têm panelas e fornos elétricos, ou microon-
das (Figura 38). 

Figura 35: Fogão à lenha
Fonte: Autora, 2018. 

Figura 36: Fogão à lenha
Fonte: Autora, 2018. 
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Figura 37: Fogão à lenha
Fonte: Autora, 2018. 
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A barraca onde moram viúvos (as) ou divorciados (as) contém uma 
cama, e na barraca onde habita um núcleo familiar, há duas camas posiciona-
das lado a lado: uma cama de casal e outra cama para os filhos (Figura 39). 

Praticamente todo o mobiliário das barracas é apoiado. As camas se 
apóiam sobre tijolos; e geladeira, fogão e tanque de lavar também ficam apoi-
ados sobre tablados de madeira para que não tenham contato direto com o 
chão e tenham mais estabilidade. Ainda que o apoio dos mobiliários tenha um 
caráter funcional, retoma a cosmologia cigana de viver apoiado. Quando uma 
barraca é montada, ao organizar os móveis dentro da nova barraca, os ciganos 
não dizem “arrumar” ou “colocar” os móveis, mas sim “apoiar” os móveis.

Segundo a Amanda, a setorização de uma barraca se assemelha a 
uma “casa” porque possui uma parte “das vasilhas e cama”, equivalentes a 
uma cozinha e a um quarto, respectivamente. A cama pode ser posicionada do 
lado esquerdo ou direito da barraca, mas sempre disposta na parte posterior 
com a cabeceira paralela à lateral da barraca. 

Existe uma certa padronização na sequência dos mobiliários dentro 
da barraca: perto da cama, ao fundo da barraca, geralmente há os seguintes 
móveis alinhados em sequência: uma estante de ferro com as roupas de cama, 
outra estante com a televisão e o rádio, e uma geladeira. Na lateral oposta à 
cama posiciona-se uma estante para guardar alimentos e panelas elétricas, 
um fogão, outra estante para os utensílios de cozinha, uma pia, uma máquina 
de lavar e um tanque. Entre essas duas fileiras de móveis setorizadas em for-
mato “L”, situa-se o conjunto de panelas e vasilhas. Documentos, dinheiro e 
exames médicos são guardados debaixo da cama. Quando uma nova barraca 
é montada, as ciganas podem se inspirar no modo como outras ciganas arru-
mam suas barracas, como fez Isadora que se baseou na setorização da barraca 
da Joana.

Os mobiliários das barracas também apareceram nos desenhos das 
crianças ciganas quando pedi para que algumas delas desenhassem suas bar-
racas. Tamara, de 11 anos, desenhou uma vista frontal da barraca, com uma 
televisão, à esquerda, o conjunto de vasilhas no meio, e a geladeira à direita, e 
o banheiro do lado de fora (Figura 40). Em seu outro desenho (Figura 41), ela 
ilustra, da esquerda para a direita, o microondas sobre o móvel, o ventilador 
sobre o móvel, as vasilhas, o rádio e os cobertores em cima da prateleira. No 
desenho da Valquíria (Figura 42), também de 11 anos, ela retrata e escreve em 
sequência: vasilhas, geladeira, som e cobertor. 

A sequência dos mobiliários pode variar de uma barraca para outra, 
ou pode variar com o tempo. Na barraca da Bruna, durante sua gestação, a 
televisão foi reposicionada no lugar que antes se destinava para a estante com 
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Figura 41: Desenho da barraca da Tamara
Fonte: Acervo pessoal, 2018.

Figura 40: Desenho da barraca da Tamara
Fonte: Acervo pessoal, 2018.

Figura 42: Desenho da barraca da Valquíria
Fonte: Acervo pessoal, 2018.
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as roupas de cama, de forma que ficasse mais perto da cama, já que passaria 
muito tempo de repouso deitada. Algumas barracas tem outros móveis, como 
armários que ficam posicionados entre a estante e a geladeira, ou máquina 
de costurar, ao lado da cama (Figura 43). Na barraca da Bruna, esse armário 
extra é exclusivo para guardar as roupas de seu filho recém-nascido. 

A sequência de móveis alinhados em formato “L” no perímetro in-
terno da barraca podem estar no sentido horário, quando a cama está posicio-
nada do lado esquerdo da barraca (Figura 44), ou anti-horário, quando a cama 
está posicionada do lado direito da barraca (Figura 45; Figura 46). 

Por não gostarem de prateleiras vazias, podem colocar um tanque de 
lavar roupa para preencher o espaço que seria de um outro eletrodoméstico, 
como do rádio (Figura 47).

As roupas e as roupas de cama são guardadas em sacos de pano, 
e estes, junto com as cortinas, as roupas de cama, e os tecidos usados para 
cobrir as estantes ou eletrodomésticos formam um conjunto que denominam 
trem de canto (Figura 47; Figura 48; Figura 49; Figura 50; Figura 51). Os 
trem de canto são costurados pelas ciganas com tecidos coloridos como os 
vestidos ciganos. Geralmente há duas grandes cortinas dentro da barraca: 
uma para cobrir a parte da frente (Figura 52), e outra no fundo da barraca 
(Figura 53). A cortina dianteira fica aberta durante o dia e fechada durante 
a noite. Já a cortina do fundo fica sempre fechada, e serve, além de enfeitar 
a barraca, tornar restrito o acesso ao fundo da barraca onde pode abrigar o 
banheiro. 

O conjunto de panelas e vasilhas um elemento decorativo impor-
tante na barraca. Essa coleção é guardada em um móvel específico, chamado 
de gancho de ferro, encomendado em serralheria especificamente para essa 
finalidade (Figura 54; Figura 55). Algumas panelas podem ser presentes de 
casamento da sogra, e são compradas “na venda, no paneleiro, ou camelô”, 
como pontuou Marilsa. Para a Bruna, “o que faz do cigano um cigano são as 
vasilhas”, referindo-se ao conjunto de panelas e vasilhas ariadas na barraca, 
pois é um elemento presente em quase todas barracas ciganas. Esse conjunto 
pode ser apenas decorativo para alguns, já que no dia a dia não empregam as 
panelas e nem vasilhas na atividade de cozinhar. Apenas algumas das panelas 
são utilizadas em datas comemorativas para a atividade de cozinhar, como 
no Natal, ou para outras ciganas, como para Marilsa, que afirma: “as panelas 
tanto faz se é pra usar ou enfeitar”, as panelas possuem uso indistinto.

O modo como as mulheres arrumam a barraca pode ser ensinado 
pelas sogras. Os cuidados diários de uma barraca consistem basicamente em 
varrer o chão ou lona, se o chão for coberto, fazer o almoço e a janta, lavar 
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Figura 43: Máquina de costurar
Fonte: Autora, 2018.
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Figura 47: Tanque sobre móvel e trem de canto
Fonte: Autora, 2018.
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Figura 50: Trem de canto
Fonte: Autora, 2018.
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Figura 51: Trem de canto
Fonte: Autora, 2018.
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Figura 54: Conjunto de vasilhas e panelas
Fonte: Autora, 2018.
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Figura 55: Conjunto de vasilhas e panelas
Fonte: Autora, 2018.
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o “plástico” (lona do chão), cuidar das crianças, e lavar roupas. As roupas 
sujas ficam na parte posterior da barraca ou penduradas dentro do banheiro. 
As roupas são lavadas em máquinas de lavar. A tarefa de torcer as roupas fica 
à cargo das mulheres que enxáguam a roupa no tanque e torcem para depois 
estender no varal. O varal pode ser feito de corda tensionada entre galhos 
em torno da barraca, ou podem usar o arame farpado que cerca os terrenos 
(Figura 56; Figura 57). Algumas ciganas não utilizam pregador de roupa no 
varal e dão voltas com a roupa em torno do varal ou penduram de forma que 
não sejam levados pelo vento, mas roupas menores, como roupas de recém-
-nacidos, exigem o uso do pregador de roupa. 

Aos homens compete aparar com um facão ou enxada o mato que 
cresce em volta da barraca, e diariamente levantar as lonas laterais da barraca 
para a circulação do vento. Quando a mulher estiver grávida ou com filho 
recém-nascido, os homens auxiliam nas atividades domésticas. Se o homem é 
separado e mora sozinho, cabe a ele realizar essas tarefas, como faz Marconi, 
que varre todo dia a barraca e troca no mínimo uma vez ao mês as cortinas, e 
afirma: “gosto da limpeza”. 

Na rotina, geralmente, quase todos os ciganos se mantém presente 
durante o dia no acampamento. Aqueles que trabalham com venda podem 
sair do acampamento por um período do dia, e aqueles que trabalham com 
serviços artesanais podem permanecer por mais tempo no acampamento. Ta-
mara me perguntou se eu também passava o dia todo no apartamento onde 
eu moro e se eu fazia as tarefas domésticas, querendo saber se a rotina onde 
moro se assemelhava à rotina na barraca. 

Em uma rotina típica no acampamento, depois que raia o dia, acor-
dam, levantam as lonas laterais, as ciganas varrem o chão da barraca e co-
meçam a preparar o almoço logo cedo. Levam as crianças para a escola. 
Buscam as crianças. Almoçam, escovam os dentes na pia onde lava a louça. 
Descansam, assistem televisão. Transitam pelas barracas de quem são mais 
próximos, e se aglomeram na varanda de uma barraca ou barracão. No meio 
da tarde as ciganas lavam as louças, e os ciganos podem precisar sair para fa-
zer breganha. Cuidam dos bebês. Crianças correm por todo o acampamento 
e brincam. Clientes procuram os ciganos nos acampamentos para negociar 
alguma venda. As ciganas de gerações mais antigas acendem o fogão à lenha 
e fumam um cigarro de fumo Sabiá feitos por elas com qualquer papel que 
estiver disponível. Anoitece, preparam a janta, assistem televisão, vão à igre-
ja, e amanhã começa tudo outra vez. Nos finais de semana permanecem no 
acampamento e podem fazer churrasco e se reunir para beber.
 As atividades diárias sinalizam um corte de gênero, onde se separam 
o que é atribuição somente das mulheres ou somente dos homens. Quando 
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essas fronteiras se misturam, provocam um estranhamento. Isso aconteceu 
quando, por exemplo, a Bruna brincou dizendo que o Caetano, seu primo, era 
um homem “sonso e frouxo” porque realizava atividades que seriam atribui-
ção de uma mulher, como dar remédio para o filho que estava doente. 

Não só nas atribuições, mas no modo como devem se comportar 
também há um corte de gênero. Quando o Caetano deu o remédio para o seu 
filho, o Alceu, ele fez cara de que não tinha gostado do remédio, e a reação 
da Bruna foi dizer que homem não pode reclamar quando toma remédio. 
Ester também aprendeu com sua sogra Maria que em festas as mulheres não 
podiam beber junto dos homens e deveriam ficar em mesa separada. 

Uma vez por mês as mulheres trocam os trem de canto e areiam o 
conjunto de panelas. Esses procedimentos podem durar até dois dias quando 
a coleção de panelas é muito extensa. Os trem de canto escolhidos geralmente 
são todos da mesma cor e são trocados para lavar não só por causa da poeira 
mas também porque enjoam da cor. A Joana conta que já decorou a ordem de 
como guarda as suas panelas e acha que sem a coleção de panelas a barraca 
fica vazia. Depois que as panelas são areadas, colocam-nas em cima da cama 
e quando localizam a tampa certa da panela, vão apoiando e pendurando no 
gancho de ferro. 
 O ato de colecionar e arear as panelas e decorar a barraca com os 
trem de canto revela valores estéticos da barraca cigana, onde se preza pela 
presença de cores fortes e brilhos. Esses valores estéticos também compa-
recem no modo como as ciganas se ornam, com dentes de ouro, vestidos 
coloridos, tatuagens, acessórios como colares de prata e piercings, e no caso 
dos ciganos, com dentes de ouro, tatuagens, colares de prata, anéis, cintos 
com fivelas e botas de couro estilo cowboy (Figura 58; Figura 59; Figura 60; 
Figura 61; Figura 62; Figura 63; Figura 64; Figura 65). 

Alguns ciganos possuem uma pinta verde tatuada na bochecha, 
como o Alcides, que conta ter feito a tatuagem quando tinha 23 anos e morava 
em São Gabriel da Palha e diz simbolizar o verde da esperança. A Joana e seu 
marido Severino também tem tatuado uma pinta verde na bochecha, mas não 
quiseram contar sobre o significado. Muitos ciganos possuem outros tipos de 
tatuagens pelo corpo. O Alcides tem uma índia tatuada, que diz ser para sim-
bolizar sua ex-esposa, e um beija-flor. A Bruna tem seu nome tatuado na mão 
e pretende tatuar algo que simbolize sua amizade com a Sabrina, madrinha 
do seu filho, e o nascimento do seu filho. Para essas duas tatuagens novas que 
pretende fazer, a Bruna tem procurado referências de inspiração na Internet. 
 O fato de eu estar fora dos padrões estéticos ciganos, desperta a 
curiosidade das ciganas que sempre quando me veem perguntam porque eu 
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não tenho unha e cabelo comprido, e porque eu não me maqueio e pinto a 
unha. Quando eu fui de calça para o acampamento, a Mariah, de 6 anos, me 
perguntou se era roupa de homem, porque ela está acostumada a ver mulhe-
res vestidas de saia longa. A Amanda uma vez me indagou sobre a roupa que 
usava para dormir, e quando respondi que usava shorts e blusa, ela disse que 
se sentiria sem roupa se dormisse assim, porque ela veste para dormir o forro 
da saia que é comprido e não mostra as pernas. Até os pequenos detalhes não 
passam despercebidos: a maioria das ciganas reparara quando deixei de usar 
os piercings do nariz, ou quando estava mais bronzeada, ou se meu cabelo 
estava recém-pintado ou se eu havia emagrecido. 

Também prezam por cabelos longos, e a Amanda e Bruna já 
comentaram que não cortam o cabelo e deixam ele longo para agradar os ma-
ridos que preferem cabelo compridos. Bruna inclusive brincou ao dizer que o 
Conrado, seu marido, “gosta mais do meu cabelo do que de mim”. 

Figura 58: Estética cigana
Fonte: Autora, 2016.
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Figura 59: Estética cigana
Fonte: Autora, 2016.
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Figura 60: Estética cigana
Fonte: Autora, 2018.

Figura 61: Estética cigana
Fonte: Autora, 2018.
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Figura 62: Estética cigana
Fonte: Autora, 2016.
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Figura 63: Estética cigana
Fonte: Autora, 2016.
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Figura 64: Estética cigana
Fonte: Autora, 2018.
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Figura 65: Estética cigana
Fonte: Autora, 2016.
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Em datas comemorativas, as mulheres ciganas casadas também dão 
uma atenção especial aos preparativos, como antes do Natal e do Ano Novo, 
que são as datas festivas mais comemoradas pelos ciganos. Além de arrumar 
a barraca, as ciganas costumam encomendar novos vestidos para celebrar o 
Natal e novos trem de canto. Essa postura de arrumar a barraca para o Natal 
com novos trem de canto é praticada pelas mulheres ciganas casadas, o que 
não se verifica nas barracas das ciganas viúvas e nem na barraca de garrins. 

Os vestidos e os trem de canto podem ser encomendados ou feitos 
por ciganas que sabem costurar. A Elba comprou o tecido e encomendou o 
vestido com uma costureira da Serra. Os trem de canto e o vestido novo da 
Amanda foram costurados pela sua sogra, a Alzira, também com tecidos, ren-
da e fita escolhidos pela própria Amanda. Não só as mulheres, mas os ciganos 
também podem comprar roupa nova para celebrar o Natal e Ano Novo. O Se-
verino, além de ter comprado uma calça nova, também comprou um perfume 
novo, e queimou uma calça velha que estava rasgada ao invés de jogar fora 
no lixo. Só algumas barracas ficam enfeitadas durante o Natal com artigos 
natalinos. No Natal de 2017, Bruna enfeitou sua barraca com pisca-pisca e 
disse que não coloca árvore de Natal porque as crianças do acampamento 
poderiam entrar e quebrar. Além dos trem de canto, podem ornar a barraca 
com elementos que fazem menção à religião evangélica, como a imagem de 
um pastor da Igreja Mundial pendurada na barraca (Figura 66).

Em volta da barraca cavam uma valeta, que alguns chamam de rego, 
acompanhando o perímetro da barraca, e funciona como uma valeta para es-
coar a água das chuvas e não molhar o interior das barracas (Figura 67).

Figura 67: Valeta para escoar água
Fonte: Autora, 2018.
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Figura 66: Imagem de um pastor
Fonte: Autora, 2018.
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Na lateral da barraca é comum haver uma horta onde plantam hor-
taliças para o consumo alimentício, como coentro, manjericão, cebolinha, 
ou para fins medicinais como o cordão de frade, capim cidreira e hortelã. As 
hortas ficam sob cuidados das mulheres e podem ser plantadas em vasos ou 
latas para possibilitar o transporte caso venham a se mudar. 

Para fins medicinais costumam usar não só o que foi plantaram, mas 
o que há disponível no terreno onde estão ou nas proximidades. Uma vez a 
Kátia reclamou de dor nas costas e foi fazer chá com a arnica que encontrou 
no terreno em Tucano perto de sua barraca. Outra vez o Severino buscou 
folhas de um pé de algodão próximo ao acampamento em Tucano para sua 
cunhada, a Bruna fazer chá, pois estava em cprocesso de cicatrização dos 
pontos da cirurgia cesárea e disse que o chá teria uma propriedade anti-in-
flamatória. No caminho do acampamento para a escola frequentada pelos 
ciganos, possui erva cidreira que é utilizado por alguns para fazer chá. Em 
Araras, uma cigana foi buscar folhas do pé de mangueira que havia perto da 
barraca da Isadora para fazer contra gripe. 
 O conhecimento fitoterápico nem sempre vem de uma tradição, às 
vezes consultam a Internet para saber sobre tratamentos alternativos. Bruna 
tinha ovário policístico, e além do anticoncepcional, preparava chás para o 
tratamento indicados em sites. Apesar de haver um conhecimento de fitote-
rapia por parte dos ciganos, segundo a Bruna, o que diferencia os ciganos 
dos índios, é que “eles entendem tudo de natureza e remédio naturais, já os 
ciganos não”. 
 Não só ervas podem ser coletadas do entorno do acampamento, mas 
também frutas para o consumo - como tomate, manga, fruta-pão, jaca, limão, 
jambo - e matérias-primas como madeira e folha seca de coqueiro para fins 
construtivos. As estacas de madeira utilizadas para construir o barracão em 
frente à barraca da Bruna (Figura 68) foram doadas por uma vizinha que está 
reformando um espaço para eventos, e as folhas de palmeiras secas consegui-
ram em uns coqueiros perto do acampamento. O barracão é uma construção 
feita para fins específicos, como criar um espaço para festas de casamentos e 
para gestantes que querem ficar em um lugar mais arejado do que a barraca, 
mas por ser fresco, passa a ser o ponto de encontro dos ciganos que carregam 
suas cadeiras e bancos.

Em Araras, a única barraca montada em terreno próprio era a da 
Isadora e do Melquíades. Quando eles foram fazer a troca da lona, decidiram 
posicionar a barraca mais para o fundo do terreno, mas para isso precisaram 
retirar um pé de jambo e um coqueiro. Com a madeira do coqueiro eles fize-
ram bancos de sentar e congelaram o palmito do coqueiro para o consumo 
alimentício. Além de aproveitarem os recursos locais, também o fazem sem 
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Figura 68: Barracão
Fonte: Autora, 2018.
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desperdício. Da mesma forma, as crianças aproveitam materiais descartados, subver-
tem o uso ao transformá-los em brinquedos e improvisam suas brincadeiras: uma tampa 
de um recipiente plástico vira um disco de arremessar no ar, fios de eletricidade e caixas 
que também viram brinquedo, caçam tanajura, balançam em cordas amarradas na árvo-
re e se penduram nas estacas da barraca (Figura 69; Figura 70). 
 Quando o acampamento fica perto de rio com água limpa, é possível que oca-
sionalmente pesquem alguns peixes para o consumo. Em Tucano, após dias de chuvas, 
alguns ciganos pescaram peixes, como tilápia e lambari, no rio que tangencia o acam-
pamento. 
 O acampamento é permeado por vários animais, muitos deles são de estima-
ção, como cachorros, passarinhos, galinhas, galos e frangos, e outros para consumo, 
como porco e galinhas, e em menor quantidade, algumas galinhas são criadas para 
vender (Figura 71; Figura 72; Figura 73; Figura 74; Figura 75; Figura 76). Segundo 
relato da Elba, já teve um macaco de estimação, mas foi mordido por um cachorro e 
adoeceu, e venderam o macaco. Recentemente, o Severino comprou pintinhos para 
criar, e a sua filha, Tamara, me perguntou se eu não queria um de presente para levar 
para casa, e outra vez, ela me indagou se eu tinha um cavalo de estimação. Há cavalos 
no acampamento, embora não sejam numerosos e nem de estimação, são criados para 
serem vendidos.  
 Os cuidados com os passarinhos fazem parte da rotina dos ciganos, e incluem 
a tarefa de reposicionar a gaiola de forma mais exposta durante o dia e depois é coberta 
quando chega a noite (Figura 77; Figura 78).  

O nascimento de um bebê atualiza a rede de parentes e tem implicação direta 
na organização espacial. Assim que é prevista a chegada de um bebê, adquirem uma 
cama de solteiro ou mais uma cama de casal que são posicionadas ao lado da cama 
do casal. Também podem adquirir um armário para guardar as roupas e acessórios do 
neném.  

Outras modificações espaciais na barraca decorrem de adaptações para um 
melhor conforto térmico, assim a setorização pode variar para atender às questões par-
ticulares. Por exemplo, a cama e a máquina de costurar ficavam ao lado esquerdo na 
barraca da Laisa em Araras, enquanto os equipamentos de cozinha ficavam ao lado 
direito, porém queria inverter essa ordem de forma que a máquina de costurar ficasse do 
outro lado onde não havia incidência solar vespertina. Na barraca da Amanda, a cama 
não ficava posicionada na borda da barraca, mas estava quase centralizada (ainda que a 
cabeceira se mantivesse paralela a uma das laterais) porque o plástico que cobre o chão 
era menor que a largura da barraca, então posicionaram a cama de forma que ficasse 
sobre o plástico. 

As adaptações da setorização para melhor atender às condições de incidência 
solar são baseadas na experimentação. Primeiro organiza-se a barraca e depois avalia-
-se se a organização da barraca está satisfatória ou não, caso considerem necessário será 
feita alguma adaptação posterior de mudança do posicionamento dos móveis.  
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Figura 69: Brincadeiras de crianças
Fonte: Autora, 2018.
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Figura 70: Brincadeiras de crianças
Fonte: Autora, 2018.
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Figura 71: Cachorro de estimação no acampamento
Fonte: Autora, 2018.
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Figura 74: Cachorro de estimação no acampamento
Fonte: Autora, 2018.
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Figura 75: Galinha no acampamento
Fonte: Autora, 2018. Figura 76: Porco no acampamento

Fonte: Autora, 2018.
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Figura 77: Pássaros no acampamento
Fonte: Autora, 2016.

Figura 78: Pássaros no acampamento
Fonte: Autora, 2018.
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 3.4 Reposicionamentos das barracas

As barracas são posicionadas na borda dos terrenos deixando a visão 
da entrada de acesso desimpedida (Figura 79). Elas não se dispõem de forma 
circular como fazem os índios Guayaki (CLASTRES, 1995), mas procuram 
ocupar as laterais do terreno de forma que consigam ver a entrada de qualquer 
estranho no terreno. Assim que perguntei para o Noá se não caberia mais uma 
barraca perto da entrada do terreno onde estão, ele respondeu: “não pode 
tapar a vista barraca não, tem que ter vista para quem chega”.  

Figura 79: Acampamento Tucano em maio de 2017
Fonte: Google Earth com intervenções da autora, 2017.

Dispor as barracas de forma que a visão de entrada fique desim-
pedida é um critério para a organização interna dos acampamentos. Em ju-
nho de 2018, na nova configuração do acampamento, as barracas continuam 
circundando o limite dos terrenos (Figura 80). A Figura 81 traz o ponto de 
visão da barraca número 03, posicionado do lado esquerdo, e olhando para a 
entrada do acampamento. A Figura 82 mostra o ponto de vista do lado direito, 
e a Figura 83 mostra a visão de quem chega no acampamento em direção a 
Barraca 03.
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Figura 80: Acampamento Tucano em Julho de 2018
Fonte: Google Earth com intervenções da autora, 2018.

Figura 81: Vista 01 da Barraca 03
Fonte: Autora, 2018.
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Figura 82: Vista 02 da Barraca 03
Fonte: Autora, 20183

Figura 83: Vista 03 para a Barraca 03
Fonte: Autora, 2018.
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Os motivos que levam ao reposicionamento das barracas podem ser 
desde aqueles relacionados à rede de parentes ou questões de infraestrutura. 
A Maria mudou sua barraca (Barraca 05) de lugar porque a boca da barraca 
ficava de frente para a barraca do seu filho (Barraca 15) com quem esta-
va tendo muitas discussões (Figura 84). Já a Rosi (Barraca 06) quis colocar 
sua barraca mais afastada do acampamento porque queria evitar barulho das 
crianças. 

O Ed mudou a posição da sua barraca duas vezes em Araras. Ele 
morava sozinho porque é viúvo, mas depois que se casou novamente montou 
outra barraca (Figura 85). A outra vez, depois que tinha ido morar com sua 
esposa, mudou a posição da boca da barraca de forma que houvesse menor 
incidência do sol da tarde. Em Araras, a Laisa mudou a posição da sua barra-
ca duas vezes, na primeira vez ela reposicionou a barraca para onde estava a 

Figura 84: Reposicionamento Barraca 08
Fonte: Google Earth com intervenções da autora, 2018.



178

barraca da Rosi, que havia se mudado do acampamento, porque era um lugar 
onde descia menos água quando chovia, e depois mudou a boca da barraca de 
lugar para diminuir a incidência solar. 

A saída de ciganos de um acampamento libera novos espaços e pode  
gerar reorganizações das posições da barraca quando esses espaços oferecem 
infraestrutura melhor, como ser uma área menos alagadiça ou mais plana. Em 
Tucano, depois que a turma do Noá se mudou para Baixo Guandu (Figura 86), 
as barracas se reorganizaram espacialmente no pouso. A barraca da Amanda 
ficou no lugar da barraca da Bruna, e a barraca da Joana no lugar da barraca da 
Amanda, de forma que a barraca da Joana ficasse menos exposta e perto da rua 
(Figura 87). Nessa reorganização, a barraca da Maria também foi reposicio-
nada e segundo ela, antes dessa mudança as barracas estavam muito “empe-
lotadas” e não conseguiam ver quem chegava, e achava que onde estava tinha 
muita formiga-conceição. Posteriormente, a Elba posicionou a sua barraca no 
lugar onde estava a barraca da Joana, porque sua filha estava começando a 
engatinhar e onde estava a barraca anteriormente ficava cheio de lama. 

Quando o proprietário começa a cobrar o aluguel, também pode im-
pulsionar alguns ciganos a posicionarem a barraca em algum terreno vizinho 
onde possam ficar sem precisar pagar aluguel, como fez uma família em Pavão 
que migrou para um terreno ao lado depois que o proprietário cobrou  aluguel. 

Figura 85: Reposicionamento Barraca 17 em Araras
Fonte: Google Earth com intervenções da autora, 2018.



179

Figura 86: Reposicionamento Barracas em Araras
Fonte: Google Earth com intervenções da autora, 2017.

Figura 87: Reposicionamento Barracas em Araras
Fonte: Google Earth com intervenções da autora, 2017.
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 3.5 O trânsito entre a rede de acampamentos: mudar

Mudar designa o próprio deslocamento de um acampamento para 
outro com a intenção de se estabelecer em outro lugar. Diferente do passeio, 
mudar pressupõe ir morar em outro acampamento, para permanecer o tempo 
que puder e for conveniente. A intenção não é a manutenção dos pilares que 
sustentam o apoio, e sim reestruturá-los após uma desestabilização. O trân-
sito entre a rede de acampamentos pode acontecer por vários motivos, como 
quando o proprietário não permitir que acampem por mais tempo no terreno; 
quando a localização não for mais favorável; quando o abastecimento de água 
não estiver suficiente; quando precisam procurar outra área para barganhar; 
quando a rede de parentesco for atualizada (morte natural, desentendimentos 
internos, casamento, separação). 

Nota-se que esses motivos constituem os pilares do que consideram 
estar apoiados, que inclui as relações pessoais entre parentes, autorização 
do proprietário, atributos físicos (terreno amplo, plano e sem enchente) e a 
infraestrutura de energia e abastecimento de água. A pesquisadora Virgínia 
Rita dos Santos (2002), que acompanhou um grupo de ciganos na cidade de 
São Paulo, considera apenas as razões econômicas e os eventos sociais para 
entender os seus deslocamentos, porém aqui também se nota a presença das 
questões físicas do terreno, do bairro e da infraestrutura, para além dos mo-
tivos subjetivos. Deve-se ter em mente que apesar de considerar os motivos 
de cunho físico, estes também revelam o caráter subjetivo dos deslocamentos 
de estar entre parentes, pois uma das condições esperadas de um terreno e do 
bairro preveem poder receber uma turma de ciganos. 

O dia exato da mudança pode ser influenciado pela previsão de chu-
va. Esperam o dia amanhecer, e empiricamente, se acham que vai chover, 
esperam o tempo firmar. Mesmo princípio funciona para a troca da lona, que 
só é feita se não estiver chovendo. Quando Kátia e Noá decidiram se mudar 
de Tucano para Baixo Guandu, eles esperaram uns dias por conta do clima 
instável de chuva, e preferiram deixar para um dia que estivesse sol, pois 
assim não teriam que colocar a lona molhada dentro do caminhão. 

Depois que uma barraca deixa um acampamento, o que fica são as 
pedras que usam para apoiar os móveis e a marca do rego que cavam em volta 
da barraca (Figura 88). 
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Autorização do proprietário
Um acampamento geralmente engloba terrenos de diferentes pro-

prietários. Quando o proprietário não permite mais que os ciganos continuem 
no terreno, apenas as barracas pousadas ali e mais algumas vinculadas a essa 
turma se mudarão para outro acampamento. O proprietário pede para que 
deixem o seu terreno quando decide construir ou vender o terreno. A Rebeca, 
por exemplo, ficou acampada durante 8 meses no bairro Jaçanã no município 
da Serra, mas se mudou porque “o homem ia tirar”. Caso haja algum outro 
terreno próximo com disponibilidade de espaço e autorização do proprietário, 
também podem se reorganizar e mudar para lá sem necessariamente mudar 
de acampamento. 

Localização e o entorno 
Durante o período em um pouso, podem aparecer problemas rela-

cionados à localização e ao entorno que não podiam ser percebidos antes de 
se mudarem. Em Corujinha (município da Serra), onde estiveram pousadas 

Figura 88: Terreno depois da Barraca desmontada
Fonte: Autora, 2018.
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algumas barracas como a da Luzinete e do Adoniran, os ciganos perceberam 
se tratar de um lugar perigoso devido ao assassinato de duas mulheres perto 
de uma mata fechada, além de ser um bairro onde não havia policiamento. 
Por isso, saíram de Corujinha e foram morar em Pardal, onde construíram um 
barracão. Porém, depois de ter ficado em desuso pelos ciganos, o barracão 
foi apropriado por traficantes da área, e com receio de que pudesse haver 
uma troca de tiros entre grupos de traficantes rivais, os ciganos também se 
mudaram de lá. 

Em Tucano, aconteceu algo similar. A barraca da Aline e seu marido, 
junto com a barraca vizinha do seu sogro, ficavam próximas ao acampamen-
to em Tucano. Porém, se mudaram para o acampamento em Tucano porque 
onde estavam já tinha acontecido alguns confrontos entre traficantes e poli-
ciais, o que os expunha ao risco. 

Em Beija-flor alguns ciganos também decidiram se mudar devido à 
localização. Adoniran, Natasha e Rosi se mudaram de Beija-flor para Tucano 
pois alegaram que em Beija-flor, por ser perto da praia, ventava muito e isso 
estaria afetando a saúde das crianças: “os meninos estavam ficando muito 
gripados” - Rosi. Nesses dois casos, o motivo da mudança era manter a in-
tegridade dos ciganos e mantê-los afastados do risco de doença ou de morte. 

Insuficiência de água
A Rebeca se mudou do bairro Sabiá devido à insuficiência de água: 

“tinha pouca água lá, pouca água pra muita gente”. De Canário, na Serra, a 
Bruna se mudou para Tucano, também pelo motivo de falta de água. O lote 
onde estava a sua barraca não tinha água encanada e não era possível fazer um 
poço artesanal pois o proprietário não permitia, apenas os ciganos pousados 
em lotes próprios podiam fazer. Geralmente escolhem previamente terrenos 
onde tenham acesso à água, porém esse caso foi excepcional, porque assim 
como a Bruna, outros ciganos estiveram em Canário porque saíram as pressas 
de Araras, após a desintegração completa deste acampamento, e procuraram 
pouso no acampamento mais perto, que acabou sendo um pouso provisório. 

Razões econômicas
 Razões econômicas também podem motivar a mudança de acampa-
mento. Noá, por exemplo, se mudou da Serra para Baixo Guandu, onde já ha-
via acampado e tinha parentes, porque precisava receber o pagamento de uma 
venda. Ele se mudou com a sua turma, composta pelos seus dois filhos e suas 
respectivas esposas. Rosi também pretendia ir para Baixo Guandu com sua 
família, porque segundo ela, precisam se mudar com o tempo para melhorar a 
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lucratividade das atividades comerciais empregadas por eles: “por enquanto, 
aqui está bom pra barganhar, mas depois precisa buscar um mercado novo”. 
Um pouco antes da desintegração do acampamento em Araras, aproximada-
mente 5 barracas haviam sido montadas lá. Eram barracas de ciganos vindos 
de Belo Horizonte para tentar vender celulares por lá, já que em Belo Hori-
zonte estavam tendo dificuldade com a venda.  

O motivo econômico é apontado pelos ciganos como uma das ra-
zões para a mudança de um acampamento para outro, mas antes de afirmar 
que este motivo isoladamente incitaria um deslocamento, será preciso situar 
a questão econômica na vida de um cigano. O cigano não busca enriquecer 
para acumular capital a fim de criar patrimônio e deixar de herança paras os 
filhos. A renda econômica é uma forma de garantia da sobrevivência da famí-
lia e o dinheiro adquirido é usado para atender as demandas do presente sem 
pretensões de poupar dinheiro para um futuro distante.   

E mesmo quando se mudam por razoes econômicas ainda buscam 
estar entre parentes, então pode-se dizer que os motivos econômicos se sub-
metem a uma função maior e soberana que é estar entre parentes e garantir a 
sobrevivência da família. 

Na família cigana a obtenção de renda fica a cargo dos homens, em-
bora há casos de mulheres com uma fonte de renda, como a Natália que é 
costureira e a Ireny que já foi faxineira, ou mulheres que provisoriamente 
trabalham para complementar a renda durante o início da gravidez ou após o 
nascimento do filho. No início da gestação de Bruna, ela revendia colchas de 
cama em alguns acampamentos para poder ajudar nas despesas com alguns 
exames médicos e gastos com o bebê. Depois que seu filho completou seis 
meses, ela começou a confeccionar blusa top (vestimenta usada em conjun-
to com as saias ciganas) para vender, e suas primeiras clientes foram ami-
gas ciganas. Para divulgar a venda, Bruna usa um aplicativo de mensagem 
instantânea, onde contestou publicamente aqueles que reclamaram do preço 
cobrado por ela. 

A Laisa costura vestidos ciganos para outras ciganas com tecidos de 
suas escolhas, que são feitos com fitas, rendas e tecidos coloridos e brilhosos. 
Antes da Luzinete se casar com o cigano Adoniran, não era cigana e traba-
lhava como faxineira. Após o casamento com o Adoniran ela continuou o 
trabalho como faxineira, porém, ao reclamar da forma como algumas de suas 
patroas a destratavam, ele pediu para que ela parasse de trabalhar porque não 
gosta da ideia dessa submissão no trabalho. 

Há algumas ciganas que pediam dinheiro na rua como uma forma 
de complementar a renda do marido. Certas ciganas mais velhas podem ser 
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procuradas no acampamento por garrons e garrins para a leitura de mão, 
embora isso não seja mais tão frequente porque tal prática tem sido repudiada 
por alguns ciganos. 

A maioria dos homens no acampamento trabalha com venda de ob-
jetos e animais diversificados, como bicicleta, motos, carros, cordão de pra-
ta e banhado a prata, réplicas de celulares, passarinhos e cavalo. Noá, por 
exemplo, é um dos ciganos que vende bicicleta, cordão de prata e celulares e 
o Romero um dos que “vende joias”. 

Os cordões de prata e as réplicas de celulares são comprados ou 
são recebidos como pagamento, junto com uma parte em dinheiro, de algum 
outro produto vendido. Essa forma de pagamento - uma parte dinheiro e a 
outra em produto - os ajuda a ter sempre uma outra mercadoria para reven-
der e é negociada com os compradores de forma que os ciganos possam se 
beneficiar. 

Alguns passarinhos vendidos pelos ciganos são apanhados por eles 
dentro dos acampamentos através do uso alçapão ou através de material ade-
rente em graveto. Os passarinhos apanhados também podem ser de estimação 
dos ciganos homens, e é muito comum que em uma mesma barraca tenha 
mais de uma gaiola. Animais também são aceitos no pagamento da venda 
de um produto, como porcos. Adoniran recebeu um porco como pagamento 
em uma venda de um celular e a outra parte em dinheiro. Esse porco recebi-
do como uma parte do pagamento junto do outro porco comprado pelo seu 
sobrinho Conrado, ficaram alojados em um chiqueiro construído perto das 
barracas, e foram sacrificados para a ceia de Natal em 2017.

A negociação entre os ciganos e os compradores é o que eles cha-
mam de barganha ou breganha, que consiste na venda e troca de mercadorias 
utilizando-se da habilidade retórica para convencimento dos clientes. Bruna 
explica que enquanto os índios plantam e caçam, os ciganos vivem de brega-
nha e nunca teriam se envolvido com caça ou plantio, e acredita que a fama 
imputada aos ciganos como aqueles que cometem furtos, seria em razão deles 
saberem convencer o cliente. 

As mercadorias como colares e celulares são compradas na praça 
Costa Pereira do Centro de Vitória ou na Feira de Aribiri que acontece aos 
domingos em Vila Velha. Especificamente os cordões de prata são compra-
dos na Casa da Aliança na Praça Costa Pereira. Na Feira de Aribiri evitam 
ficar por muito tempo porque dizem que pode trazer problemas, já que essa 
feira é conhecida por comercializar produtos de origem incerta, como furto 
se roubos. Carros podem ser negociados dentro do próprio acampamento por 
pessoas que os procuram interessadas em vender ou comprar. 
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Em várias semanas seguidas que estive no acampamento, o Conrado 
tinha um celular diferente - adquiridos em pagamentos vendas anteriores - 
para vender. Ele me oferecia esses celulares para compra, e tentava negociar 
a venda ao perguntar quanto de dinheiro eu daria naquele celular se eu desse 
meu celular como forma de pagamento além do dinheiro. Uma vez o celular 
adquirido veio de um pagamento da venda de um cavalo, e outra vez da venda 
de outro celular. O Adoniran também costuma ter réplicas de celulares para 
vender. Às vezes ele também vende cavalos, mas é mais raro, e não demora 
muito tempo para conseguir vender, pois já tem conhecidos da Serra que 
são seus clientes. Tanto o Adoniran como o Conrado vendem modelos de 
celulares novos, e declaram não gostar desses celulares para uso pessoal pois 
preferem os modelos antigos que chamam de “celular de tampinha”. 

As vendas são realizadas pelos ciganos - como fazem o Adoniran, 
o Romero, o Marconi e o Alcides - em alguns lugares da parte central do 
município de Cariacica, oferecidos a pedestres na rua, podendo até ir vender 
no município da Serra, mas também podem ser procurados no acampamento 
por vizinhos, tanto para comprar como para vender mercadorias. Adoniran 
prefere sair sozinho para vender, e disse precisar ficar “pingando” nos lugares 
pois vende réplica de celulares, que é ilegal, e por isso não poderia ficar es-
tacionado em um lugar para a venda. Também prefere vender celular do que 
cordões de prata, devido ao lucro que é maior. Marconi consegue vender no 
turno de uma manhã de 200 a 300 reais em colares de prata, e se tiver movi-
mento maior na rua, até 500 reais é possível ganhar. Segundo ele, o êxito nas 
vendas se dá em razão de ser abençoado por frequentar a Igreja Deus é Amor. 

Teixeira (2009) afirma que apesar da má-fama, no Brasil, os Ciga-
nos comerciantes conseguiram um número significativo de clientes fiéis. Não 
era diferente com os ciganos de Tucano e Araras, que recebiam garrons nos 
acampamentos para fazer barganhas. 

Em menor incidência, há alguns ciganos que vendem outros tipos 
de produto, como o Heitor que vende freios para cavalo, e outros que exer-
cem atividades artesanais, como o Zanine que faz acessórios de couro para 
cavalos, como chicote, a partir do couro recebido como forma de pagamento 
dos cavalos vendidos. Em Tucano, há apenas um cigano que trabalha com 
carteira assinada, em uma fábrica de colchões, que teria sido uma exigência 
da sua sogra para se casar com a Aline que não era de família cigana. Na 
maioria dos casos, a renda dos ciganos é complementada com o recebimento 
do bolsa família. 

Há uma reflexão sobre o envolvimento dos Ciganos com o comércio 
ter se dado de forma compulsória ou não. Segundo Fienbork, Mihók e Müller 
(1998) a proibição dos Roma no Leste Europeu de exercer alguns ofícios teria 
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sido o motivo para se dedicarem ao comércio ou às atividades artísticas como 
música e artes circenses. No Brasil, desde a chegada dos Ciganos no século 
XVI, o comércio foi a principal atividade, com destaque para o comércio de 
cavalos e mulas; e de escravos, no final do século XVIII e início do século 
XIX, além de atividades artísticas. Teixeira (2009) acredita que a versatilida-
de dos ciganos para o exercício de diversas atividades econômicas teria sido 
fundamental para a sobrevivência dos ciganos. 

Apesar da proibição do envolvimento dos ciganos em trabalhos for-
mais no Leste Europeu, no Brasil, era o contrário, pois não se admitia ciganos 
envolvidos em trabalhos “informais”, como a venda ambulante na urbe de 
animais, sujeitos a castigos como o confisco da mercadoria até pena de prisão 
ou degredo para Angola (COSTA, apud COELHO, 2005). Além disso, no Rio 
de Janeiro, a partir da chegada da Corte Portuguesa no início do século XIX, 
houveram ciganos empenhados no ofício de meirinhos (houve uma época que 
a maioria dos oficiais de justiça do fôro do Rio de Janeiro eram ciganos), e foi 
o momento de maior aceitação dos Ciganos por parte da Corte desde a chega-
da no século XVI (TEIXEIRA, 2009). Assim, não seria possível afirmar que 
o envolvimento dos Ciganos no Brasil com o comércio teria sido devido ao 
impedimento por decreto oficial de poder trabalhar em algum ofício formal, 
mas talvez à falta de qualificação ou a predileção por um trabalho que não se 
submeta a vínculos formais. 
 Alguns ciganos dizem que não se importariam de trabalhar de car-
teira assinada para poder ganhar mais dinheiro, como a Laisa e o Romero, 
mas não acreditam que conseguiriam ser contratados porque não são alfabeti-
zados. O Romero gostaria de ir para a escola para aprender a ler, mas segundo 
ele isso não seria possível porque se ele for “os meninos choram muito”, já 
que seus filhos são novos, um de 4 e outro de 5 anos de idade. 

O Marconi gostaria de trabalhar de carteira assinada porque o di-
nheiro é “seguro”, e teria uma garantia de um salário fixo e regular todo mês. 
Ele já trabalhou “fazendo casa”, que aprendeu com um amigo garron, mas 
não gostou porque segundo ele o ajudante do pedreiro perturba muito e “não 
faz como a gente quer e ainda ganha por isso”. Marconi já teve uma carteira 
de trabalho, mas devido ao desuso, ela mofou e rasgou, e vai precisar emitir 
outra. Já o Alcides, em conversa sobre trabalhar de carteira assinada, disse:  
“minha natureza não dá para isso não”. O Noá, quando morava em Minas 
Gerais trabalhou na extração de árvores em propriedades privadas, e lembra 
que “no fim do dia minhas mãos ficavam inchadas e eu ganhava muito pouco, 
não dá para trabalhar para patrão não”.

A ideia de trabalhar com carteira assinada, também não é do interes-
se de alguns deles, como expôs o Conrado ao me perguntar se eu recebia bem 
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para fazer minha pesquisa: “Ô Fravinha, vou te dar um conselho, e você pega 
se você quiser. Pra eu ir trabalhar numa firma, trabalhar com ficha (carteira 
assinada), se eu soubesse ler, só ia querer trabalhar pra ganhar uns 15mil”. 
Outra vez logo quando cheguei na sua barraca, sua esposa Bruna perguntou 
se eu já tinha terminado de escrever meu livro, e a reação do Conrado foi de 
novo me aconselhar a largar essa função porque segundo ele acredita que não 
vale a pena: “você tá perdendo tempo, isso não dá tanto dinheiro”.
 A obtenção de renda não se faz por vínculos empregatícios formais, 
e por isso não reconhecem a prática da barganha como um trabalho conven-
cional. Eles não dizem “trabalho vendendo tal coisa”, mas sim, “eu mexo 
com compras e vendas”, ou “eu mexia com cavalo há 20 anos atrás (Peri-
quito). Em uma conversa com Bruna e Elba sobre como algumas pessoas 
engordam e outras não, e a Bruna comentou: cigano não trabalha, aí por isso 
engorda também”.  Quando perguntei para a Ester qual era o trabalho dos 
ciganos ela me respondeu em forma de brincadeira: “ninguém trabalha não, 
fica todo mundo aqui”. Essa resposta parece ser em razão da frequência com 
que os ciganos saem para comprar e vender que não acontece de forma cons-
tante e nem é baseada em uma rotina diária fixa, pois não precisam sair todos 
os dias da semana para vender. 

A frequência e o tanto que despendem seus esforços na venda de 
um produto é proporcional às demandas que precisam atender no momento 
presente. Por exemplo, a barraca do Adoniran precisava de um fogão novo, 
e por isso aumentou a necessidade de juntar dinheiro. Quando Bruna ficou 
grávida, ela e seu marido Conrado também precisaram juntar mais dinheiro, 
e por isso, o Conrado passou a se empenhar mais nas vendas. A partir de uma 
demanda por dinheiro se empenham proporcionalmente ao que precisam, em 
uma lógica antagônica ao acúmulo de capital que visa o enriquecimento. 

A obtenção de renda para os ciganos não segue o propósito de acu-
mular riqueza e nem patrimônio, mas atender as necessidades da família no 
presente. Segundo Yoors (1987, p. 123-4 apud Moonen, 2013, p. 118) os Ci-
ganos não buscam acumular bens materiais, pois a verdadeira riqueza estaria 
em gastá-los ao invés de só acumulá-los, assim o Cigano rico não é aquele 
que possui uma fortuna, mas sim aquele que já gastou uma fortuna. Além 
disso, o acúmulo de certos bens materiais poderia atrapalhar o transporte nas 
viagens, e por isso teriam acumulado ouro em formas facilmente transportá-
veis como em acessórios, adornos e dentes de ouro. 

Por mais que alguns dos ciganos expressem gostar da ideia ou dizem 
que não se importariam de trabalhar de carteira assinada, não quer dizer que 
se submeteriam a qualquer tipo de trabalho. Para se submeterem a um vínculo 
empregatício formal, avaliam antes até que ponto é compensatório, já que 
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explicitam não admitir a exploração de um patrão e ser pouco remunerado. 
O modo como obtém e gastam o dinheiro segue uma lógica para 

satisfazer uma necessidade imediata e não como um planejamento de longo 
prazo. Por exemplo, o Adoniran não venderia os passarinhos que possui em 
sua barraca, pois segundo ele não valeria a pena abrir mão dos seus animais 
de estimação que gosta muito, para receber só 500 ou 1000 reais. Mas se 
recebesse esse dinheiro, compraria carnes de qualidades, porque “se morrer 
amanhã, morreria feliz”.  

Morte natural
A morte natural de algum parente se constitui em um motivo para os 

ciganos deixarem o acampamento, pois buscam evitar lembranças daqueles 
que se foram. A morte do marido de uma cigana a fez se mudar para Araras, 
bem como a morte da esposa do Ed o fez deixar o acampamento em Pavão e 
ir morar em Araras. A morte por ataque cardíaco de um dos irmãos do Ado-
niran, há 6 anos atrás, também teria implicado na mudança de acampamento 
por parte da turma dele. 

No início de 2017, a Laíde, mãe do Adoniran, Noá, Alcides, Mar-
coni e Maria, veio a falecer, porém nenhum deles - que moravam no mesmo 
acampamento que a mãe, em Tucano - chegaram a se mudar. Perguntei a 
Kátia, esposa do Noá, o porquê de terem permanecido ao invés de preferirem 
se mudar de lá, e ela respondeu em tom de brincadeira que “esses ciganos 
tem o coração de pedra”. Em conversas com a Luzinete, esposa do Adoniran, 
ela relata que os filhos da Laíde não tinham muito afinidade e zelo pela mãe, 
e por isso não teriam se importado em permanecer no acampamento onde 
poderia trazer memórias dela.  

Desentendimentos internos
 Quando há desentendimentos internos, brigas e discussões entre os 
ciganos de um acampamento, alguns ciganos podem querer evitar aquele am-
biente a ponto de se mudar para outro acampamento. Rosi e Romeo estavam 
pousados perto do acampamento em Tucano, e deixaram de ficar lá porque o 
Romeo teria se desentendido com o genro. 

Acontecem desentendimentos entre as mulheres ciganas também, 
porém, apenas aqueles desentendimentos ocorridos entre os homens é que 
se constituem como um motivo para a mudança de acampamento porque são 
eles que tomam tal decisão. No acampamento em Sabiá, a Luzinete se desen-
tendeu com a mãe de um dos ciganos de lá, mas nem por isso se mudaram. 
Apenas quando a cigana é viúva e tem um desentendimento com alguém do 
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acampamento, ela pode decidir mudar a barraca de lugar, já que mora sozinha 
e pode decidir sobre o posicionamento da barraca no terreno, como fez Maria 
que estava tendo desentendimentos com seu filho Severino cuja boca da bar-
raca era de frente para a barraca dela. 

Em outros casos, mesmo que não estejam diretamente envolvidos no 
desentendimento, podem querer se mudar, como aconteceu com o Marconi 
quando morava no acampamento em Sabiá. Ele estava insatisfeito com o 
excesso de discussões que aconteciam por lá, e por isso se mudou para “uma 
casa mesmo, alugada, uns 50m de distância, um prédio que tinha em frente 
ao ponto de ônibus”. Naquela época ele era casado com uma mulher garrin, 
e por sugestão dela, deixaram de morar em barraca para morar em casa, mas 
mantiveram-se perto do acampamento.   

 Casamento
O casamento sempre resultará na montagem de uma nova barraca, 

porque até a data do casamento os filhos moram com os pais, e ao casarem 
surge a demanda de uma nova barraca. Um casamento nem sempre gera um 
trânsito de um acampamento para outro, mas isso pode vir a acontecer por al-
guns motivos. Quando o Fabiano se casou, seus pais cederam a barraca deles 
para seu filho morar com a esposa (Barraca 21) e montaram uma barraca nova 
ao lado (Barraca 20). Nesse caso, o casamento não trouxe um deslocamento 
para outro acampamento (Figura 89). 

Um casamento pode ser motivo para a mudança de acampamento, 
pois a família da esposa pode ir morar junto da família do marido. Quando a 
Léa casou, os seus pais foram morar onde estava a família do marido. A Léa 
até então morava na barraca dos pais em Araras, e após o casamento, uma 
nova barraca foi montada no novo acampamento. 

Espacialmente, o casamento se materializa com a montagem de uma 
nova barraca e do barracão. O casamento entre ciganos acontece no barracão, 
uma construção com estacas de madeira, coberta por palha e aberta nos la-
dos. Nem todo acampamento conta com um barracão devido à insuficiência 
de espaço. Por isso, em razão de um casamento, tanto a família do marido 
quanto a família da mulher podem se mudar para um acampamento onde te-
nha o barracão para que possam fazer a festa de casamento, que dura alguns 
dias, e depois ali permanecer. O Severino foi um dos que se mudou devido 
ao seu casamento para um acampamento onde tinha um barracão para a festa. 
Outros familiares também se mudaram para esse mesmo acampamento por 
causa desse casamento, como o Marconi, tio do Severino.  
 A constituição de uma família é muito valorizada entre os ciganos 
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e eu pude perceber isso ao notar quais perguntas feitas a mim por eles eram 
as mais frequentes, por exemplo, quando eu iria casar ou ter filhos, e o modo 
como estranham o fato de essa não ser uma questão importante para mim, e 
por isso sempre discursavam em defesa do casamento e da constituição da 
família o quanto antes. 
 Praticamente em todas as vezes que chego no acampamento, as pri-
meiras perguntas que alguns fazem ao me ver são relacionadas ao meu estado 
civil, se eu já casei, quando eu vou casar, ou como está meu namoro. Ao 
responder que ainda não casei, brincam que eu já estou passando da idade de 
casar e ficando velha para isso. O fato de eu namorar não é bem compreendi-
do por alguns, porque defendem que um casal deve se casar assim que decide 
ficar junto e não esperar um momento para ter certeza. Praticamente todas as 
vezes que o Severino me vê no acampamento, a primeira pergunta feita é: “Já 
emplacou?” ou “Nenhum par de chinelo ainda?”, e quando respondo que por 
enquanto só namoro, me pergunta quando eu vou arranjar um filho ou um “pé 
de chinelinho”. Não só os homens, mas as mulheres também me perguntam 
se já casei, ou se ainda estou namorando, ou como está meu namoro. Eles 
justificam que eu deveria ter um filho logo, porque senão eu estaria muito 
velha quando meus filhos crescerem. 
 Alguns ciganos se casam na adolescência por volta dos 13 anos de 
idade. Às vezes são casamentos sugeridos pelos pais ou por outros parentes 
para que se casem com ciganos já conhecidos. A Ester, por exemplo, quando 
ainda era casada com o Aureliano, disse que ia arranjar na sua cidade de 
origem, Colatina, uma menina de 15 anos para casar com o primo dele, o 
Alessandro. O casamento entre a Bruna e o Conrado foi escolhido pelo sogro 
dela. Ela tinha 13 anos e na época não queria se casar com ele por não o co-
nhecer direito, mas disse que já se acostumou e gosta dele. As duas vezes que 
a Elba se casou com cigano, foram ciganos arranjados pelo pai da Bruna, o 
Melquíades. 

Segundo o Noá, um casamento não deve demorar mais que 5 meses 
para acontecer, porque se levar muito tempo pode ser que o casal não se case 
mais. Não há estágio de namoro ou noivado antes do casamento, e quando um 
casal decide ficar junto ou quando é sugerido a eles, o casamento já se efetiva 
logo depois. Recentemente, o Fabiano se casou com a irmã da Elba (garrin), 
que tinha acabado de se separar. Eles ficaram juntos por algumas semanas 
até a garrin decidir voltar com o ex-marido garron. Como as notícias correm 
entre os acampamentos, a mãe de uma cigana de 15 anos, disse que queria 
casar sua filha com o Fabiano. Depois disso, a Aline, cunhada do Fabiano, foi 
buscar em Colatina a menina que hoje está casada com ele, irmã da Fabíola.  
 Quando o casamento é entre ciganos em seu primeiro casamento, 
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isto é, que não vieram de uma separação, realiza-se uma festa a ser comemo-
rada por vários dias. A Amanda teve festa de casamento só no seu primeiro 
casamento, e depois da separação se casou com Evandro, e só foram morar 
juntos, sem festa de casamento. Da mesma forma, só no primeiro casamen-
to da Léa que fizeram festa, mas depois que separou e casou de novo não. 
Quando o casamento é entre cigano e uma garrin fazem apenas uma festa 
menor, com um churrasco em um dia apenas. No início de 2016, aconteceu 
um casamento cigano em Guarapari que durou vários dias, e atraiu a vinda 
de parentes de vários outros acampamentos, inclusive do Rio de Janeiro. Há 
vários casos de casamentos entre ciganos e garrins, sendo estes o perfil pre-
dominante na segunda e terceira geração. Não há casos de ciganas casadas 
com garróns, apesar de dizerem que não se trata de proibição, mas algo difí-
cil de acontecer porque a cigana “já cresce com casamento marcado”, disse 
Bruna. 

Se o casamento for entre um cigano e uma garrin, é comum que o 
homem cigano e a mãe, ou outras ciganas do acampamento, instruam a garrin 
sobre como cuidar da barraca e da família ou se comportar no dia a dia. Es-
ter, quando casou com o Aureliano, aprendeu com sua sogra como cuidar da 
barraca, e algumas condutas como evitar beber junto dos homens em festas. 
As meninas ciganas adolescentes já aprendem desde cedo como cuidar da 
barraca, ao observar as outras ciganas já casadas, e quando são pedidas em 
ajuda no cuidado da barraca de outras ciganas. A Tamara, de 11 anos, ajuda 
a Bruna, que teve filho recentemente, com algumas atividades da barraca, 
como limpar as vasilhas e cuidar do bebê. A Valquíria, de 10 anos, também 
ajuda a Elba a dar banho na sua filha de 1 ano. Tanto a Tamara quanto a Val-
quíria gostam de carregar os bebês das outras ciganas no colo, embora isso 
não signifique que elas queiram casar e formar uma família. A Maria pergun-
tou para a Valquíria se um dia ela se casaria com o Pablo, primo de primeiro 
grau, e ela respondeu que não quer porque acha ele muito feio e só quer casar 
quando tiver 20 anos. Em conversa, a Tamara também relatou que não quer 
se casar agora e prefere esperar mais uns anos.

A Margarida, idosa, ficou viúva por volta dos seus 35 anos, e não 
quis casar novamente pois, segundo ela, “casar só se casa uma vez”. Em Ara-
ras, o Ed, que era viúvo, se casou com uma outra cigana também viúva, então 
há casos de viúvos (as) que se casaram novamente.  

O registro em cartório da união estável não é relevante entre os ci-
ganos, e por isso, quase não há ciganos casados no civil. Geralmente essa 
vontade é expressa por aquelas mulheres que originalmente não são prove-
nientes de famílias ciganas. A Isadora (garrin) e o Melquíades só foram casar 
no cartório depois de 18 anos juntos, em 2017. Praticamente quase todos os 
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casais no acampamento não são casados no civil, e por isso às vezes dizem 
que são “juntados”, quando querem indicar que moram juntos, mas não são 
casados em cartório. Deve-se ter em mente que apesar de ter descrito o casa-
mento cigano nesse item, não me referia ao casamento formal, e sim à união 
entre um casal de ciganos, já que mesmo sem o registro civil se consideram 
casados. 

Após o casamento, para a montagem da barraca, a aquisição dos 
materiais necessários, como lona, e dos mobiliários é dividida entre as famí-
lias do casal. Se a família do marido concede a lona, geralmente a família da 
mulher fornece ajuda com alguns mobiliários. Quando há a separação, aquele 
que os pais deram a lona, permanece na barraca, assim, se tiver sido o pai da 
mulher que tenha dado a lona para o casal, ela permanece na barraca após a 
separação, e se tiver sido os pais do homem é ele quem permanece. Porém, 
nem todos farão questão de levar alguma coisa da barraca, como imaginou 
Marilsa caso se separasse do marido: “ah, se eu separar largo tudo pra trás, e 
na frente compra mais”.  

Aquele que não ficar na barraca, dependendo da faixa etária, volta a 
morar com os pais. Nota-se que uma separação não implica necessariamente 
no surgimento ou desaparecimento da barraca, mas sim a relocação das pes-
soas. Após uma separação, aquele que se mudar de barraca pode permanecer 
no mesmo acampamento ou pode escolher ir para outro, e como opinou Bru-
na, é “melhor ficar um fora do outro”. Heitor veio de outro acampamento para 
Tucano, porque ele não queria mais morar em uma casa convencional com 
sua esposa garrin. Não são separados, mas escolheram não morar mais juntos 
porque ele queria voltar a morar em barraca (Figura 90).

Há vários casos de separações entre os ciganos na segunda e na ter-
ceira geração (Olhar Figura 10 e Figura 11, ou consultar as Genealogias dos 
Acampamentos Araras e Tucano nas folhas avulsas ao fim da dissertação). 
Na segunda geração há apenas um caso de separação entre cigano e cigana, 
e outros 6 casos de separações entre ciganos e garrin, sendo apenas 2 desses 
seguidos de outro casamento com garrin. Na terceira geração há 3 casos de 
separações entre ciganos, todos seguidos por casamentos com entre ciganos, 
e 2 separações entre ciganos e garrin seguidos de casamento. No total de 11 
separações, 3 são entre ciganos e ciganas, e 8 entre ciganos e garrins. 

A Léa já foi casada com o Evandro, hoje atual marido da Amanda; 
e a Amanda também já foi casada antes por 10 dias anteriormente com outro 
cigano. Rosi conta que seu marido, o Romeo, já foi casado com outra cigana 
anteriormente, mas separou porque segundo ele, ela não ajudava nas tarefas 
domésticas e só queria ficar na rua. Adoniran também foi casado com outra 
mulher antes da Luzinete, uma cigana paulista que hoje mora em São Paulo 
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Figura 89: Barraca após casamento
Fonte: Autora, 2017.

Figura 90: Chegada da Barraca
Fonte: Autora, 2018.
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com o filho que tiveram. Elba também já foi casada com outro cigano antes 
do Caetano. O Marconi, já é separado da família tem 3 anos, mas não casou 
novamente, e disse que “tem que separar se não der certo”.

 3.6 Extinção de acampamentos e Luto cigano

Em fevereiro de 2017, dois acampamentos se desfizeram por com-
pleto, um em Carcará e outro em Araras, após duas mortes trágicas ocorridas 
em um intervalo de aproximadamente dez dias entre eles. A morte trágica de 
um cigano ou a ameaça de morte é o elemento de maior intensidade no que 
diz respeito à condição de apoio e, por isso, o reflexo espacial desse aconte-
cimento é o abandono total do acampamento. 

Ao escolherem estar entre parentes e não sozinhos, prezam pela 
sensação de apoio e segurança que fica abalada após a perda trágica de um 
cigano. Os ciganos vivem esse medo constante pois se sentem vulneráveis 
morando em acampamentos, já que a entrada de desconhecidos não pode 
ser controlada de forma absoluta. Quando há perda de um cigano de forma 
trágica ou a ameaça da perda, o medo vivenciado por eles se escancara, e 
então é hora de deixar o acampamento para trás, ou até mesmo o bairro e o 
município. Essa atitude também acompanha a forma como vivenciam o luto, 
de maneira a não quererem ter lembranças daquele que se foi, e por isso, 
queimam a barraca daquele cigano que foi morto de forma trágica. 

Em Carcará, como conta a família, o cigano, vítima do crime, teria 
sido alvo por engano de criminosos que entraram no acampamento encapu-
zados e ainda de identidade não descoberta. Acredita-se que o crime teria 
sido facilitado pela paralisação da Polícia Militar do Espírito Santo, iniciada 
em 04 de fevereiro de 2017, período em que aumentou consideravelmente o 
número de homicídios em todo o estado. Rosi acredita que o motivo do ho-
micídio seria em razão desse cigano ter “muito dinheiro”. 

Após a desintegração do acampamento em Carcará, alguns ciganos 
se mudaram para um acampamento em Guarapari. Mas no final de 2017, este 
acampamento também se desintegrou após o falecimento de um cigano por 
problemas cardíacos. 

E em Araras, a morte de um cigano ocorreu devido a um desentendi-
mento interno entre famílias. O Aureliano foi assassinado pelo seu tio quando 
tentou apaziguar a briga entre ele e outro cigano. A briga começou quando o 
seu tio pediu para que o outro cigano parasse de escutar música alta, e assim 
que tentou separar a briga, foi atingido por um tiro.

Após esses acontecimentos trágicos, os ciganos presentes em tais 
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acampamentos se dispersaram para outros acampamentos já existentes em 
municípios da Região Metropolitana de Vitória. O motivo para o abandono 
do acampamento em Carcará foi devido à sensação de insegurança e vulnera-
bilidade que os ciganos sentiram após o ocorrido. 

Além disso, não gostam de permanecer no lugar onde tenha ocor-
rido uma fatalidade com algum deles, devido às lembranças que preferem 
esquecer. Esse foi o motivo que desencadeou o abandono do acampamento 
em Araras. Os ciganos de Araras não quiseram permanecer acampados por lá 
para não lembrarem da morte trágica ocorrida com o Aureliano. Mesmo que 
nem todos sejam parentes próximos daqueles ciganos vítima de uma morte 
trágica, nenhum deles permanece no acampamento tal acontecimento. Quan-
do a morte se dá por razões naturais como uma doença, apenas os ciganos 
mais próximos se mudam para outro acampamento. Quando se trata de uma 
morte trágica, o acampamento se desfaz por completo, inclusive pode-se evi-
tar acampar no município onde teria ocorrido, e após a dissolução do acam-
pamento, os destinos dos ciganos podem ser distintos. 

Depois da desintegração do acampamento em Araras, das 18 barra-
cas ali existentes, duas foram movidas para Pavão (município de Viana), três 
para Bem-te-vi (município de Fundão), uma para Gavião (município de Fun-
dão), oito para Canário (município da Serra) e quatro delas foram queimadas 
(Figura 91). Das quatro barracas queimadas, três delas pertenciam às famílias 
envolvidas na briga (uma do tio do Aureliano, outra do cigano que estava na 
briga e sua mãe) que seguiram para um destino desconhecido, e a quarta bar-
raca pertencia ao Aureliano. Inconformados com a perda do Aureliano, seus 
parentes queimaram as barracas dos envolvidos e destruíram os móveis que 
haviam dentro. Antes disso, as famílias acusadas de envolvimento, deixaram 
o acampamento pois sabiam que não seriam mais aceitas ali e nem em outros 
acampamentos já que existe uma rede de parentesco que também não os acei-
tariam depois do ocorrido. 

O tio do Aureliano possuía a posse do terreno onde estava sua bar-
raca há 3 anos, mesmo que sem a escritura. Era a única família do acampa-
mento em Araras com a posse do terreno onde estava a barraca. Nota-se que 
mesmo a posse do terreno, após um conflito como o acontecido, não impede 
que venham a se mudar repentinamente. 

A barraca pertencente ao cigano que faleceu também foi queimada 
após o corpo dele ter sido velado lá dentro. Como uma forma de lidar com o 
luto, ao queimar a barraca, os ciganos pretendem extinguir as possibilidades 
de lembrança da pessoa falecida para não trazer sofrimento pós-perda de um 
parente. Sobre as barracas queimadas em Araras, Bruna disse: 
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Quebraram tudo, botaram fogo ni tudo, a do Aureliano quei-
mou porque ele faleceu né, aí ninguém queria ficar vendo, 
aí queimaram, mas o som, o armário, vasilha, o fogão, um 
pouco de vasilha a Ester (esposa dele) levou embora pra casa 
da mãe dela. 

Meses antes, o acampamento em Sabiá havia sido desfeito em se-
tembro de 2016 e há várias teorias sobre a desintegração desse acampamento. 
Era um acampamento em um terreno com o direito de uso cedido pela prefei-
tura da Serra desde 2013. Na entrada do acampamento havia uma placa que 
identificava aquele terreno como uma vila de ciganos, reconhecida institucio-
nalmente, e outro escrito “Proibido entrada de estranhos”. A conquista de um 
terreno cedido pela prefeitura contou com ajuda da ex-diretora e assistente 
social do Departamento de Promoção da Igualdade Racial, que era engajada 
na assistência aos ciganos. O terreno estava em desuso, e até então estava 

Figura 91: Destinos após desintegração em Araras
Fonte: Google Earth com intervenções da autora, 2017.
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sendo usado para despejo de lixo, e futuramente havia um projeto que previa 
a construção de uma escola. 

Moradores contam que antes esse terreno funcionava como um li-
xão, lugar de desova de corpos e tráfico de drogas. Com a vinda dos ciga-
nos, alguns moradores vizinhos haviam ficado satisfeitos porque diminuiu a 
presença do tráfico ali. Mas outros moradores tinham interesse de que esse 
terreno fosse destinado para a construção de uma escola, e nas eleições de 
2017 votaram em um candidato que supostamente retiraria os ciganos para tal 
finalidade. Em 2014 os moradores já haviam solicitado a retirada dos ciganos 
em uma nota oficial escrita pelo representante comunitário, o que poderia 
ter sido um dos motivos para que os ciganos procurassem outro lugar, já que 
sabiam que eram indesejados ali por alguns vizinhos. 

Os diretores do Departamento de Promoção da Igualdade Racial 
acreditam que os ciganos teriam saído de lá por se sentirem pouco assistidos 
pela prefeitura. Mas se esse tivesse sido o motivo de fato, talvez eles não te-
riam se mudado de lá para outro acampamento no mesmo município (foram 
para Canário), e teriam procurado um pouso fora da Serra. 

Laisa, que morava em Araras e já havia morado em Sabiá, acredita 
que o motivo que os teria levado a saírem de lá foi porque havia bandidos que 
se escondiam lá dentro. A Rosi também compartilha dessa ideia, e afirmou 
que os ciganos teriam deixado este acampamento porque tinha muita gente 
estranha circulando pelo pouso e havia boatos de que por isso a polícia iria lá. 

Alguns ciganos alegam que a desintegração em Sabiá teria se dado 
porque um cigano envolvido com o tráfico de drogas estaria sendo procurado 
pela polícia. Luzinete, que estava acampada lá quando Sabiá se desintegrou, 
atesta o mesmo motivo apontado por esses outros ciganos, e que tiveram 
que sair às pressas. Após dois dias da saída desse cigano acusado, os outros 
ciganos teriam deixado o acampamento temerosos de que algo ruim pudesse 
acontecer com eles. Antes mesmo da desintegração total do acampamento 
em Sabiá, Luzinete conta que muitos ciganos já tinham desistido de morar 
lá, porque um dos ciganos pousado lá acreditava ser o representante deles e 
queria dar ordens aos ciganos ali acampados.  

Após a desintegração do acampamento em Sabiá, os ciganos se di-
rigiram para Canário, no município da Serra, um pouso onde já havia outros 
ciganos acampados. No final de 2017, este acampamento também foi desfeito 
por completo, após o assassinato de um cigano. Esse assassinato se deu por-
que um vizinho garron encontrou na barraca de um cigano uma fiação elétri-
ca que ele tinha dado falta, mas os ciganos alegam que essa fiação teria sido 
comprada por esse cigano de um outro homem que roubou do vizinho garron. 



198

Desconfortáveis com a situação e receosos de que outro acontecimento desse 
grau pudesse vir a afetá-los de novo, os ciganos ali acampados também dei-
xaram este acampamento. Neste acampamento, alguns ciganos tinham a pos-
se do lote, mesmo que sem a escritura, e alguns desses lotes foram adquiridos 
já com casas construídas.

Os pousos em Canário ficavam em um terreno privado cedido para 
a prefeitura, mas em processo de decisão porque os filhos do antigo proprie-
tário estariam interessados em reaver a posse desse terreno. Nesse contexto, 
o terreno em Canário teria sido ocupado por pessoas que depois revenderam 
os lotes para alguns ciganos.

Da mesma forma como aconteceu em Araras, em Canário a posse do 
terreno não impediu que os ciganos deixassem o acampamento para ir morar 
em outro lugar. Alguns ciganos em Canário tiveram dificuldade de vender 
seus lotes e depois que saíram de lá traficantes teriam invadido e se apropria-
do de alguns terrenos.

O acampamento em Tucano quase se desintegrou por inteiro em 
abril de 2018 após a disseminação da informação por um garron para uma 
cigana na rua que um cigano de lá estaria correndo risco de vida por ter ar-
ranjado confusão uma vez que esteve embriagado e ofendido algum garron. 
Como os ciganos temem que qualquer um deles possa a ser atingido e sabem 
do risco de morte, preferiram se mudar de lá. 

Alguns ciganos já pretendiam deixar o pouso em Tucano pois, a par-
tir de maio, já precisariam pagar outro valor de aluguel do terreno. Essa deci-
são coincidiu com uma época de chuva intensa e consequente inundação do 
rio vizinho ao acampamento. Com a inundação, algumas barracas do acam-
pamento procuraram abrigo em uma casa de um vizinho, e retornaram depois 
que o nível da água do rio havia voltado ao normal e as chuvas cessado. 
Outras barracas, antes da inundação, já tinham deixado Tucano em direção 
a Pavão, um acampamento já existente. As primeiras barracas a deixarem o 
acampamento foram da turma da Amanda e seu marido Evandro; a barraca 
da mãe do Evandro, a Alzira; e a barraca do irmão da Alzira, o Heitor (Figura 
94). Dois dias depois foi a vez da turma do Caio e do Caetano (Figura 93). 

A forma como um cigano elabora o luto, influencia nas suas terri-
torialidades. A morte de um parente próximo pode acarretar na mudança de 
acampamento para não terem que lidar com as lembranças. E a morte trágica 
de um parente pode levar à desintegração completa de um acampamento, nes-
te caso, porque além de evitar as lembranças, ficam receosos de que também 
estejam correndo risco de vida. O luto não atinge só os parentes próximos 
ao cigano falecido, mas se estende por todo o acampamento, mesmo que de 
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forma não-homogênea. 
Independentemente de a morte ser por causa natural ou violenta, a 

barraca do cigano falecido sempre será queimada. Queimam a lona, as es-
tacas de madeira, os trem de canto, as roupas. Alguns eletrodomésticos ou 
móveis maiores como a cama podem ser doados para amigos garrons. Geral-
mente, não guardam nada de lembrança. Marilsa explica: “Tem que queimar 
a barraca porque fica com a lembrança, não pode, aí tem que tacar fogo para 
não ter lembrança”. 

As ciganas viúvas passam a usar roupas mais sóbrias, com menos 
brilho e cor, (Figura 94), ou como diz Bruna: roupas menos “papagaiadas”, 
que pode proceder mesmo após o período de luto. 

Marconi explica que queimam barraca porque “não gostamos de 
estar com defunto, e depois que morre ninguém fica na barraca, vai embora 
para nunca mais ter que ver mais”. Segundo ele, queimam tudo, até geladeira. 

Alguns ciganos podem ter o corpo velado dentro da barraca, antes de 
queimarem, ou em alguma igreja. O corpo da Suria, por exemplo, foi velado 
na Igreja Deus é Amor, enterrado no cemitério Municipal de Nova Rosa da 
Penha e com missa de sétimo dia realizada em uma igreja católica. 

Além de queimarem a barraca após a morte de um cigano, também 
evitam comer carne, mandioca e farinha de mandioca. No acampamento em 

Figura 92: Deslocamento em Tucano
Fonte: Google Earth com intervenções da autora, 2018.
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Tucano, após o falecimento da Suria que também morava ali, a Bruna prepa-
rou o almoço e fritou ovo, porque não poderia comer carne, nem de boi e nem 
de peixe, e nem farinha de mandioca, e explicou: “é uma lei do pessoal mais 
velho, mas eu não entendo muito”. Marilsa diz que também não sabe explicar 
o porque da restrição ao consumo de carne e mandioca no período do luto: 
“sei não, diz que chama a morte do outro”. 

Noá explica que a proibição de comer carnes quando um parente 
morre, sobretudo carne de peixe, é porque poderia atrair morte de outro pa-
rente. Carne de galinha é permitido após uma semana. Mandioca e farinha 
também não pode pois parece estar “agourando” a morte. Marconi disse que 
“os antigo que falam que não pode comer nem peixe, nem mandioca, porque 
busca um parente”. 

Adoniran explica que devem evitar sobretudo comer peixe, porque 
ele vem da água do rio, lugar de fluxo, e por isso, poderia atrair a morte de 
outro parente. Nota-se que a associação da água do rio com a possibilidade do 
aumento da chance de outro parente morrer se deve ao fluxo da água, como se 
o movimento, como um deslocamento de um lugar para outro, gerasse outros 
movimentos. Já o motivo da proibição da ingestão de farinha de mandioca 
e a mandioca em si, segundo Adoniran, se deve ao fato de que a mandioca 
lembra uma vela, e essa por sua vez é acendida em velórios e por isso poderia 

Figura 93: Deslocamento em Tucano
Fonte: Google Earth com intervenções da autora, 2018.



201Figura 94: Cigana viúva
Fonte: Autora, 2018.
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atrair a morte de outro parente. Também não podem escutar música durante o 
período de luto, em respeito ao cigano falecido, caso contrário, isso poderia 
ser entendido como uma uma comemoração da morte e uma falta de respeito 
àquele que foi.  

A forma como elaboram o luto é através da eliminação da possibi-
lidade de terem lembranças daqueles que se foram, e por isso, se mudam de 
acampamento e queimam a barraca. Elaboram o luto através da negação da 
lembrança e da negação de fatores colocados como indutores de outra morte. 
Essa maneira mostra como não gostam de reviver o passado, e indica um 
corte no tempo e espaço onde o fim é bem marcado. 
 Não só a morte de um parente aponta para uma ruptura no tempo e 
espaço, mas também esse entendimento do luto cigano pode comparecer em 
outras situações de perda. Luzinete conta que seu marido Adoniran nunca 
mais quis que ela tivesse outro filho devido à sua experiência traumática do 
seu parto natural em um hospital público do município da Serra. A Bruna 
também teve uma experiência traumática durante sua primeira gravidez, pois 
seu filho nasceu natimorto após o parto normal. As roupas que haviam sido 
separadas para seu filho, foram queimadas e outras doadas para garrins. Ela 
conta que seus familiares não quiseram que ela fosse no enterro porque já 
estava muito abalada com a perda do seu filho e poderia entrar em um quadro 
depressivo. Quatro anos depois, quando ela engravidou de novo, ainda com 
receio do parto normal, optou pelo parto cesária.  

Diante uma situação de perda, a atitude é de rompimento, uma pos-
tura que evita revisitar a possibilidade de reviver uma perda ou uma situação 
de frustração. O luto não é elaborado revisitando um passado, e sim através 
de um corte no corte temporal e uma ruptura com o passado. Inclusive alguns 
pertences, como roupas, quando se tornam inutilizáveis, podem ser queima-
das, ao invés de somente descartadas. 

Florencia (2010) também notou ao acompanhar Ciganos de São 
Paulo que o luto se estende pelo acampamento, e que em período de luto não 
se escuta música alta e que a barraca é queimada junto com os pertences do 
falecido. Além disso, indica que as prescrições de como devem se comportar 
em período de luto dizem respeito ao modo como haveria uma capacidade de 
a morte afetar o mundo dos vivos, no qual o luto acontece para interromper 
esse fluxo, como um vetor de descontinuidade. Em seu livro sobre o luto 
dos Ciganos Manouches, Patrick Williams descreve como se esforçam “para 
fazer desaparecer qualquer traço ou lembrança do defunto”, onde “não se 
guarda nada” (1973, p. 5, apud FERRARI, 2010, p. 253). 

Deve-se ter em mente que, negar as possibilidades de lembrar do 
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passado não é desconsiderar aquele que se foi, mas sim uma outra forma de 
lidar com o luto. Isso não impede de que no Dia de Finados alguns queiram 
ir nos cemitérios visitar os parentes enterrados. Os ciganos mortos no acam-
pamento em Tucano e Carcará foram enterrados em um cemitério particular, 
que Rosi caracteriza como um lugar “onde as pessoas ricas são enterradas, 
porque não foram enterrados no chão, mas em uma sepultura”. No primeiro 
dia de finados depois do ocorrido, a mãe e o irmão mais velho do cigano mor-
to em tucano, estiveram no cemitério. A filha de cinco anos desse irmão mais 
velho nasceu no dia de finados, e como essa data é considerada por eles uma 
data estranha, evitaram contar a filha que o dia do seu nascimento coincide 
com o dia de Finados. Por isso também, sua mãe não quis ir acompanhar o 
marido no cemitério, para que sua filha não desconfiasse do que poderia sig-
nificar aquela data. 

A própria barraca, alguns pertences e o acampamento também tem 
um ciclo natural que acompanha o ciclo de vida, e são queimados ou aban-
donados para indicar o seu fim. Tal postura indica como os ciganos acatam a 
perecividade da vida e das coisas, onde nada existiria para sempre, e onde o 
mundo dos mortos se separa do mundo dos vivos. Quando a Luzinete (garrin 
casada com cigano) disse que guardava o ferro de passar roupa desde o nas-
cimento do seu filho, de 15 anos, a primeira reação da Bruna foi: “credo, não 
consigo guardar as coisas por tanto tempo assim não”.

As territorialidades expressas em temporalidades mostra um modo 
de morar que não insiste na eterna durabilidade de uma construção e respeita 
a condição de perecividade presentes não só no mundo físico mas também 
nas relaçoes pessoais. Uma vez que o ritmo da duração de uma moradia ciga-
na depende das condições de apoio, e uma vez que as condições de apoio não 
são permanentes, a cosmologia e moradia cigana precisam se adaptar a essa 
impermanência.

A durabilidade de uma construção também permeia essa noção de 
perecividade. Getúlio, de 7 anos, considerava que a casa em frente à sua 
barraca estaria “caindo aos pedaços”. Essa casa não tem aparência de antiga, 
aos meus olhos, e nem de “caindo aos pedaços”, mas ele sabe que tem uns 10 
anos que ela está ali, e isso pode ter influenciado a noção do que é velho para 
ele. Como ficam pouco tempo em um mesmo lugar, algo que exista por 10 
anos corridos indicaria algo muito velho e antigo. A percepção do tempo para 
uma criança é diferente da percepção de um adulto na qual o tempo parece 
passar mais rápido para este do que aquele. Mas independentemente disso, a 
casa a que ele se refere está em boas condições, e o que ele considera “caindo 
aos pedaços” pode estar ligado ao fato de algo que esteja durando mais do 
que deveria já que comparativamente a durabilidade de uma barraca é menor 
que uma casa.  
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 4.1 Fase estradeira
 

Há aproximadamente 30 anos, os ciganos se deslocavam a cavalo 
em municípios do interior do estado do Espírito Santo e Minas Gerais, mas ao 
chegarem na Região Metropolitana de Vitória o panorama mudou. É possível 
identificar dois momentos distintos: a fase que precede a vinda dos ciganos 
para a Região Metropolitana de Vitória, quando viajavam à cavalo ou anda-
vam de tropa nas áreas rurais, e a fase posterior e atual, quando chegam na 
Região Metropolitana de Vitória e deixam de se locomover exclusivamente 
a cavalo.

Ed identifica essa fase como estradeira, quando se deslocavam em 
estradas com tropas de cavalos. Arnaldo lembra dessa fase como uma “ca-
valgada, conhecia muita roça bonita”. Ainda que reconheçam esse corte tem-
poral,  não há um consenso sobre o momento em que teriam chegado na Re-
gião Metropolitana de Vitória. Para Maria, Marconi e Arnaldo esse momento 
ocorreu há aproximadamente 25 anos, já Margarida contabiliza 50 anos, e 
Kátia indica 30 a 40 anos. 

Na fase estradeira, como relatou Margarida e Romero, os ciganos 
procuravam uma “rancharia” perto de nascentes de rio, onde permaneciam 
por um período de 15 a 20 dias. Já  Adoniran contabiliza um período de 
aproximadamente 5 dias de permanência no mesmo rancho, e explica que os 
motivos para se deslocarem seriam em razão do pedido do proprietário ou da 
escassez do pasto que alimentava a tropa de cavalos. 

Marconi conta que ficavam de 1 a 2 semanas em um mesmo lugar, e 
“pedia ao dono pra ficar perto do rio” e “mudava porque enjoava, não gostava 
de ficar no mesmo lugar, depois voltava para o mesmo lugar”. Quando o pas-
to era alugado, o Arnaldo disse que chegavam a ficar 1 ano no mesmo pouso 
e mudavam porque enjoavam de ficar no mesmo lugar. 

Noá relata que cada família tinha em média de 8 a 10 cavalos e às 
vezes pagavam uma taxa aos proprietários das fazendas para permitirem que 
a tropa de cavalo pudesse pastar no terreno deles. No total, o Romero contou 
que viajavam com aproximadamente 150 cavalos. 

O material das barracas era uma lona mais leve ou painço, o que 
facilitava o transporte, e não dispunham de alguns eletrodomésticos que 
possuem hoje, como geladeira, televisão, forno elétrico e panela elétrica de 
pressão. Não possuíam carroça, mas transportavam os pertences no cargueiro 
das mulas e empregavam vários tipos de arreio na tropa, como a sela para 
conduzir as pessoas. A sela das mulheres era diferente, de forma que elas 
montassem no cavalo com as pernas posicionadas somente para um lado, pois 
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seriam mal vistas por outros ciganos se montassem como os homens. Romero 
narra a cena: “A barraca era diferente na época que andava a cavalo, só tinha 
rádio, saco, cabeceira e levava no cangaio dos burros, a cama era lona dobra-
da. O chefe ia na frente, e os homens iam sentados na sela e as mulheres na 
garupa do sião com as crianças”. 

Segundo o Marconi, cada burro carregava uma barraca, e “não tinha 
esses trem tudo, só radinho de mão, comida, roupa, lona de pinho”. Alcides 
descreve: “Era muito diferente quando andava à cavalo, vivia à cavalo pelo 
mundo afora. A barraca não era arrumada que nem hoje, era menor. Não ti-
nha televisão, geladeira, cama, era só esses trenzinhos de cantinho, saquinho 
de pano, roupa. Fogão era só a lenha”. Arnaldo disse que a barraca de lona 
era mais fraca e leve comparada com a que usam hoje, e guardavam poucas 
coisas como selas, roupas, calçado, e não tinham acesso à abastecimento de 
energia elétrica. 

Nota-se que a materialidade da barraca e dos objetos na fase estra-
deira eram maleáveis, como tecidos, painço e lona leve para possibilitar o 
transporte. Araújo (2017) em seu estudo da materialidade da arquitetura e 
indumentária de povos nômades, identifica uma predominância têxtil, seja 
nas tendas beduínas cobertas por tecidos feitos de pelos de ovelhas, camelos 
ou cabras, ou nas tendas dos esquimós feitos de peles de rena. 

Diferente do momento atual no qual os ciganos fazem a mudança 
através do aluguel de caminhão baú, na fase estradeira o deslocamento era 
por meio da tropa de cavalos e, por isso, tinham liberdade para decidir o exato 
momento da mudança, sem precisar de se programar para alugar o transporte 
da mudança. Adoniran dizia que “antes mudava de um dia para o outro, era 
só pegar a tropa de cavalos para se mudar”, e por isso, não necessitava de um 
planejamento. Escolhiam se mudar para onde conheciam as redondezas e já 
tivessem acampado em outro momento e, somente ao chegar no local é que  
procuravam exatamente onde ficar. 

Hoje, ao se mudarem, vão ao local antes, e só se mudam quando esti-
ver tudo arranjado, isto é, negociado com o proprietário e limpado o pouso ti-
rando o mato alto. Apesar de antes não planejarem quando se mudariam, não 
escolhiam lugares que nunca tivessem estado, e como atesta o Arnaldo: “já 
tinha um lugar fixo de ir, já tinha os pontos, amigos do meu pai, do meu avô”.

Anita disse gostar de como era a vida de estradeiro, apesar de reco-
nhecer as dificuldades, como quando estavam sem onde pousar e as crianças 
tinham fome de madrugada. Isadora achava que era uma vida muito “atribu-
lada”, porque ficavam poucos dias em um pouso e depois partiam de novo. 
Kátia compartilha da mesma opinião ao dizer que “era só sofrimento” porque 
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muitos dias eram necessários para chegar nos lugares quando se viajava à ca-
valo. Romero achava a vida difícil porque “andava debaixo de chuva e sol”. 

Marilsa também disse não gostar da fase estradeira: “Andava a ca-
valo, mas era muito cansado demais, tinha que ficar mudando, pousava num 
bequinho, colocava painço pendurado no arame. Hoje é fácil, não é cansado, 
sabe onde vai. Vim embora para cá e parei com isso. Prefiro morar em “Vitó-
ria” porque os outros lugares eram parados, só vê rio, aqui é mais movimen-
tado. Lá é mais quente, aqui é mais fresco, mais gente. Se é pra viver lá pra 
aqueles lados não vivo, já acostumei”. 

Já Adoniran considerava uma época boa porque se mudavam e em-
barracavam em um lugar quando tinham vontade, ficavam em lugares bo-
nitos, com cachoeiras e tinham mais saúde. Marconi também disse gostar 
porque a “vida era melhor, vida mais saudável, não tinha que pensar em nada, 
hoje tem que trabalhar”. Quando compara a vida de hoje com a vida de 30 
anos atrás, Noá diz sentir saudades porque “tínhamos saúde”, mesmo apesar 
de preferir ter um terreno para morar com sua família. Ele disse que antes 
quando viajavam à cavalo “passava fome e canseira, mas tínhamos saúde, e 
agora que estão descansando e tão andando pelo mundo estão doentes”. 

Apesar das dificuldades das viagens a cavalo, dizem que não tinham 
doenças e diagnóstico de colesterol alto como possuem. Adoniran também 
afirma que tinham mais saúde e ninguém ficava doente, porque segundo ele, 
bebiam água pura das cachoeiras que tinha muita “ferrugem” e fazia bem, 
mas hoje a água cheia de cloro os deixam doentes.

Além disso, também consideram o conforto que adquiriram. Noá, 
apesar de preferir viajar a cavalo, reconhece que tem mais conforto, já que 
antes não podiam acumular tantos equipamentos, como eletrodomésticos, 
pois dificultava o transporte que era levado no burro de carga. Anita, que já 
viajou a cavalo e hoje mora em casa, prefere o conforto de uma casa porque 
tem chuveiro e energia elétrica. 

Como podiam se mudar a qualquer hora, isso contribuía para que 
não fossem obrigados a conviver com quem não queriam, porque caso se 
desentendessem entre si, podiam se mudar na mesma hora. Adoniran conta 
que hoje não é mais assim, e por isso têm ciganos no mesmo acampamento 
que nem se cumprimentam, o que considera errado, porque acha que teriam 
de se cumprimentar. Exemplificou com o fato de a Alzira ser uma das ciganas 
que está acampada no terreno ao lado mas que não sai da barraca dela para ir 
cumprimentá-los.
 A maioria dos ciganos conta que deixou de se locomover à cavalo 
porque estaria difícil de conseguir pasto para a tropa como encontravam an-
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tigamente, o que os teria levado a querer parar de mexer com a venda de ca-
valo. Rosa indica que os proprietários se incomodavam em dar pouso para os 
ciganos quando tinham muitos cavalos, porque iriam consumir toda a grama 
do pasto. Adoniran também aponta como razão para terem deixado de andar 
de tropa o fato de que “hoje em dia tem muito outro jeito de ganhar dinheiro, 
e não tem oportunidade de lugar, lugar ficou pequeno”. Romero disse que 
parou de mexer com cavalo porque não tinha mais onde deixar os cavalos e 
o Marconi disse que “parei de mexer com cavalo, porque todo mundo tava 
mudando para a rua, e não podia ficar sozinho, então fui também”. 

Arnaldo conta que naquela época tinham mais amizade com os pro-
prietários do que hoje em dia nos municípios da Região Metropolitana de 
Vitória e parou de mexer com cavalo porque não tem mais lugar de colocar, 
já que “agora cigano só vive na cidade, não tem mais pasto, antigamente era 
mais fácil, agora não querem mais deixar, só se for boi, mas cavalo não por-
que come o pasto, e não dá lucro nem leite. Os véi [sic] foram morrendo, aí 
veio a manada nova, e os novos donos do terreno não querem deixar mais. Os 
proprietários velho, conhecido de muito tempo, tinha amizade e deixava, mas 
a meninada não deixa mais”. 
 Tanto quando se deslocavam no meio rural quanto no meio urbano, 
sempre prezavam por se estabelecer em lugares onde já conheciam o proprie-
tário que os deixaria ficar porque o que queriam era poder se estabelecer com 
o grupo onde já havia uma infraestrutura prévia. No meio rural, a infraes-
trutura prévia pretendida era um terreno amplo com pasto para os cavalos 
e acesso a água. No meio urbano, essa infraestrutura continua a prezar pelo 
acesso a água, e passa a incluir o acesso a rede de energia. 

O momento em que decidem parar de vender cavalos, é o mesmo 
momento que os ciganos passaram a circular sobretudo em áreas urbanas da 
Região Metropolitana de Vitória. Ed expõe a diferença de contexto ao com-
parar a vida de estradeiro com a de hoje: “Estradeiro é quando tinha cavalo, 
estrada de tropa. Agora aqui já é cidade, tem tudo”. 

O contexto de quando viajavam a cavalo era rural, e hoje os deslo-
camentos se dão nas cidades. Romero também lembra que antes “ranchava 
no interior, onde tinha mata”. E Marconi disse que ficavam perto do rio, a 
era vida boa, e pescavam, e “não ficava em rua, ficava roçando, capinando, 
amava aquela vida viu”. Arnaldo disse que veio a “Vitória” (Região Metro-
politana de Vitória) de cavalo, mas depois não andava mais de cavalo, porque 
adquiriram móveis, e precisam alugar caminhão baú para a mudança. Noá, ao 
lembrar das cidades por onde já andou, explicita que só após ter circulado por  
muito tempo no norte do Espírito Santo que chegou na Região Metropolitana 
de Vitória: “Cigano tá sempre andando, tem tanto município que fomos que 
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nem sabemos. Só depois de muitos anos que já tava andando fui para Sabiá”. 
A venda de cavalos não se extinguiu por completo, mas é uma práti-

ca reduzida e não consiste como principal forma de obtenção de renda como 
antes. Noá que já trabalhou com a venda de cavalo, afirma que com o tempo 
ficou difícil conseguir pasto para os cavalos: “as gramas estavam acabando 
porque estavam construindo as cidades. Eu fui nascido e criado em cima do 
cavalo, mas depois que vi que não valia a pena, não mexi mais com cavalo 
não. Perdi as contas do tanto que andei de cavalo”. 

Ao contrário de hoje que alugam um caminhão para fazer a mudan-
ça, quando se deslocavam, o próprio trajeto era aproveitado, e não era só uma 
forma de se transportar. Como aponta Ismael: “Vida de estradeiro acabou, na 
minha época tinha cachoeiras no caminho, agora as águas estão tudo seca. 
Pessoal não negava lugar para nós ficar não, mas era muito cavalo e não 
tinha capim, ia acabar o pasto. Alguns que estavam acostumados a só andar 
de cavalo, sentem tonteiras ao viajar de carro, e precisar tomar remédio para 
enjoo quando forem fazer a mudança. Alugaram um caminhão que vai levar 
a mudança das três barracas e alguns deles, e os outros vão de carro até lá. 

Laisa disse que “Agora não é mais estradeiro que fala, é mudar mes-
mo, e a tradição dos ciganos mudou muito, tirando a roupa, o resto mudou 
tudo”. Ed se referia aos ciganos de antes como estradeiros e agora como via-
jantes. Joana concorda com Laisa: “isso [estradeiro] não existe mais, agora 
nós muda, é assim que fala”. Romero diz que hoje são viajantes, e antes 
tocavam as tropas.

 4.2 Novo contexto metropolitano 

Desde que deixaram de se deslocar exclusivamente a cavalo e pas-
saram a ter outras fontes de renda que não só a comercialização de cavalos, 
os ciganos estiveram mais presentes em áreas urbanas do que rurais. Além 
disso, a frequência com que se mudam diminuiu, porque se antes ficavam 
aproximadamente de 5 a 20 dias em um mesmo lugar, hoje podem chegar a 
ficar anos no mesmo pouso. Segundo Marconi, hoje os ciganos ficam de 6 
a 7 meses no mesmo lugar, mas agora é “outra tradição”, pois antigamente 
ficavam só 1 semana. Arnaldo disse que antigamente podiam chegar a ficar 
até 1 ano no mesmo lugar caso fosse alugado, mas hoje em dia tem cigano 
que permanece por vários anos sem se mudar.  

Liègeois (1988, p. 54) assinala a industrialização e a urbanização no 
Ocidente, como a causa da dificuldade dos Ciganos conseguirem novos es-
paços para se estabelecerem. No contexto do Brasil, Moonen (2011), aponta 
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que os fatores macroeconômicos (industrialização, êxodo dos proprietários 
rurais) teriam afetado a economia dos Ciganos. 

A industrialização do Brasil a partir da década de 60 e o início da 
produção nacional de automóveis teria desestimulado o uso de animais como 
transporte pelos Ciganos. Outro motivo, informado pelos Ciganos de Sousa 
(Paraíba), teria sido a dificuldade em encontrar abrigo temporário nas fazen-
das. Após a construção de rodovias no país, os proprietários rurais passaram 
a residir nas cidades e os capatazes, designados a assumir a administração das 
fazendas no lugar dos proprietários, não permitiam o abrigo provisório dos 
ciganos como os proprietários rurais, além de não comprar ou trocar animais, 
o que também dificultou a permanência nas áreas rurais e o comércio de cava-
los. Além disso, o controle sanitário não permite mais que animais transitem 
com tanta facilidade por terrenos alheios. 

Com a vinda dos ciganos para a Região Metropolitana de Vitória e 
a dificuldade de encontrarem terrenos para acampar, alguns deles colocaram 
em perspectiva o anseio de um terreno próprio. Em Tucanos, muitos ciganos 
expressam a vontade de morar em um terreno próprio, como comentou Lai-
sa: “Era bom ter terreno, quem não quer morar no que é seu e parar de ficar 
andando pelo mundo?”, e Marilsa: “Não tenho um lugar certo para ficar, se 
tivesse um lugar para ficar toda vida nós ficava. Quando o dono fala assim 
pra desocupar, nós tem que desocupar. Preferia ter um lugar certo do que ficar 
mudando. Se falar pra mudar nós muda, mas se não falar, nós não muda”. 

Para essa condição de se deslocar de um acampamento para outro 
ou por onde costumavam pousar, os ciganos empregam as categorias “andar, 
rodar, mudar”, como se nota nas falas ao tentarem lembrar pelos lugares por 
onde já passaram: 

“Eu andava lá para o lado de Cariacica, depois viemos pra 
Araras”. [Isadora] 
 “Sempre continuei andando, muda para ali, para aqui”. [Al-
cides]
“Cigano gosta de andar mesmo, por isso se mudaram de lá 
(Sabiá)”. [Laisa]
 “Sempre estive andando e não sei nem a quantidade, é difí-
cil falar o lugar que já andei. [Kátia] 
“Cigano tá sempre andando, tem tanto município que fomos 
que nem sabemos. [Noá]
“Vivo rodando o mundo, mudei umas 50 vezes”. [Luzinete]
“Ficamos rodando por “Vitória”: Sabiá, Canário, Gavião, 
depois Canário de novo, e depois Cariacica”. [Laura]
“Tem 10 anos que rodo isso tudo aqui, meu pai era vivo ain-
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da, não tinha as casas não, o mato cresceu”. “É tanta cidade 
que já rodei”. [Marconi]
“Meu tio já rodou tudo, qualquer lugar desse mundo”. 
[Amanda]
“Moro nessa redondeza de Vitória há 20 anos, mas já rodei 
muito lugar”. [Natasha]

“Estou sempre “rodando”. [Léa]

 
Viver andando e rodando equivale a estar continuamente se mudan-

do e pode indicar o modo como reconhecem o ser cigano, como Ed explicita 
nessa fala: “Nasci para ser cigano, para mudar”, assim como a fala de Noá 
que diz “Cigano tá sempre andando”.

Mesmo a categoria pouso, escolhida para se referirem aos momentos 
de pausa, também tem uma designação de movimento, pois é onde repousam 
temporariamente para depois se mudarem. Quando Severino disse que talvez 
teriam que sair de Tucano porque o proprietário iria pedir para desocupar o 
terreno, usou o termo “levantar voo e sair”, que faz referência a essa lógica de 
movimento, na qual ainda que estejam em um pouso, não estão exatamente 
parados, mas sim prontos para a qualquer momento levantar voo. 

Estar no pouso não equivale a estar parado. Se estão no pouso, po-
dem estar quietos, mas não parados, porque estar parado significa estarem 
fixos e não na iminência de se mudarem. Noá sobre o deslocamento cigano 
disse: “Enquanto deixa nós quieto, tamo quieto, quando pede a propriedade 
nós vamos embora”. Nota-se que estar no pouso pode equivaler a estar quie-
to, que não é o mesmo a estar parado, pois, estar no pouso inclui a possibili-
dade de ter que sair a qualquer momento.  

Os ciganos contrapõem os seus movimentos com o estar parado. 
Natasha, ao responder sobre o porque de alguns ciganos não permanecerem 
nem nos terrenos onde são os proprietários, disse: “Cigano não consegue ficar 
parado não”. Quando perguntei a Luzinete se ela sabia o motivo da saída da 
Rosi e do Romeo de Tucanos, ela respondeu: “Aqueles lá não param não”. 
Laisa também disse que “Cigano não pára mesmo” e para o Ed: “Cigano é 
andarilho, se tiver que sair amanhã ele sai. Não costuma ficar parado não”. 

 Estar parado indica a condição de se fixarem em um só lugar, mas 
também pode assumir o sentido estar parado por um período para executar 
uma mesma tarefa. Quando respondi à Bruna que ainda me restava 1 ano 
para terminar de escrever meu livro, ela retrucou: “Não consigo ficar parada, 
tenho que me movimentar”. 
 Também podem contrapor o ser cigano com ser morador. Quando 
perguntei ao Alcides em quais lugares ele já tinha morado, a sua resposta 
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foi:  “não, eu sempre fui cigano mesmo, não sou morador não”. Esse desen-
tedimento, no qual eu perguntava em quais cidades ele já tinha morado e ele 
respondia que não era morador, mostra como há uma oposição entre ser ciga-
no e ser morador. Quando “morador” é empregado em oposição ao cigano, 
designa não só aqueles que moram em casa, mas também refere-se àqueles 
que não são ciganos porque não moram em barracas e não se mudam, mas 
moram em uma mesma casa por um longo período.

Luzinete, quando me contou um pouco da sua história de vida, co-
meçou dizendo que era “moradora mesmo”, isto é, não tinha nascido cigana 
e morava em casa antes de ir morar em barraca. Outra vez ela se referiu à 
ex-mulher do Marconi, uma garrin, como “moradora”, também no sentido 
de diferenciar aqueles que não tinham nascido cigano. 

Ao contar sobre casamento entre ciganos e garrins, o Noá disse que 
cigano pode casar com “morador” (referindo-se aos não-ciganos), não só a 
mulher cigana pode casar com garron, como um cigano pode casar com uma 
garrin.

Para fazer a diferenciação entre ciganos e não-ciganos, empregam 
o termo “morador” no diálogo com não-ciganos, porque entre eles preferem 
denominar os não-ciganos de garron (homem não-cigano) e garrin (mulher 
não-cigana). Por exemplo, quando a Mariah, de 6 anos, estava desenhando 
com minha caneta, e a Joana, sua mãe, falou para ela: “não vai estragar a 
caneta da garrin não”.

Apesar de diferenciarem ciganos de moradores, hoje reconhecem 
que há cigano que também está morando, mas mesmo assim não deixa de 
ser cigano. Nesses casos, “morador” serve para diferenciar os ciganos que 
moram em barraca daqueles que moram em casa, e não mais para diferenciar 
ciganos de garrons. Quando Kátia comparou a fase que os ciganos viajavam 
à cavalo com a atual, disse: “acabou essa geração, agora tá tudo morando”. 
Em outro momento, quando Adoniran falava do casamento entre ciganos e 
garrins, disse que hoje em dia tem cigano morador, aqueles ciganos que não 
moram em barraca, e que isso teria facilitado uma garrin aceitar casar com 
um cigano, já que podem morar em casa ao invés de barraca. 

Rosi também disse que gostaria de ter um terreno para não ter que 
ficar mudando, e que poderia ser um terreno cedido pela prefeitura, apesar de 
não acreditar que fariam algo pelos ciganos. A Natasha, garrin que morava 
em casa antes casar com cigano, menciona a vontade de voltar a morar em 
casa: “não tem preço morar em uma casa”. A Isadora, que morou na barraca 
no terreno próprio, demonstrava satisfação em não ter que se mudar: “A vida 
de cigana é cansada, uma hora tá aqui, outra hora tá lá. Mas para mim nem 
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tanto, que tenho esse lote”. A vontade expressa de ter um terreno, não neces-
sariamente indica a insatisfação de ter que se mudar. O Romero, por exem-
plo, disse que “gosto de mudar porque conheço muito lugar, não importo de 
ter que mudar para outro lugar, mas preferia ter um terreno”. 
 Os ciganos que estão “tudo morando”, como disse Kátia, não mo-
ram em casas convencionais. Além de anunciarem a vontade de ter um ter-
reno próprio, alguns alegam que ao invés de morar em barracas fariam um 
galpão ou um rancho. O galpão é uma construção com parede de alvenaria, 
maior que uma barraca, porém sem divisória interna, apenas para o banheiro. 
Possui janelas ao lado e na frente uma entrada de vidro com cortinas de teci-
dos coloridos, chão de cimento e cobertura de telhas de fibrocimento. Rancho 
é uma construção similar ao galpão com divisórias internas para separar o 
quarto e o banheiro do restante dos ambientes. 

Nos acampamentos que acompanhava não havia casos de ciganos 
em galpões ou ranchos, mas havia aqueles que já moraram em galpão e casa 
que estavam prontas quando compraram o terreno, e o caso do Marconi que 
morava em uma casa abandonada no acampamento em Tucano. Pinto (2016) 
que acompanhava os ciganos no município em Fundão observou que desde 
2010 muitos deles saíram das barracas para morar em rancho e alguns ainda 
não teriam se adaptado porque se sentem presos, já que, ao contrário da bar-
raca, as novas moradias não são abertas dos lados.

 Marconi diz ter enjoado de morar em barraca, mas ao mesmo tempo 
não se acostumou a morar em casa “porque é 4 paredes”. Romero também 
afirma já ter morado em casa, mas diz que se sentia preso. 

Acostumados a morar em barraca abertas dos lados, apontam a di-
ficuldade ou intolerância a espaços fechados. Bruna disse que nunca andaria 
de elevador e nem avião porque acha muito fechado. Margarida não estava 
gostando do pouso em Tucano porque achava muito fechado e tampado, pois 
tinha muita barraca uma perto da outra. Por causa disso, Adoniran diz preferir 
morar em barraca do que em galpão, e Marilsa disse que escolheria morar em 
galpão ao invés de rancho, porque o galpão tem menos divisões internas que 
um rancho.

A Bruna comentou que os cavalos do Capucho que estão perto da 
barraca dela estão comendo o capim, que está alto, e isso é bom porque dei-
xaria o espaço mais aberto. A relação de fechado e aberto também aparece 
em outra escala. Margarida considera que hoje em dia está mais difícil ter 
lugar para racharem porque na cidade é fechado, e antes tinha espaço aberto. 

Nota-se que a dificuldade crescente de conseguirem um pouso é 
apontada por alguns como justificativa para buscar morar em terrenos pró-
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prios. Além da frequência de vezes que se mudam ter ficado menos constante, 
a maioria dos ciganos diz que gostaria de ter um terreno próprio, e há casos 
de ciganos com a posse do terreno que estão começando a deixar de morar na 
barraca para construir ranchos ou galpões. 

A vinda para o contexto urbano também coincide com outras mu-
danças além do anseio por terrenos próprios ou por ter ciganos morando. 
Muitos ciganos, que antes frequentavam igrejas católicas, passaram a fre-
quentar igrejas evangélicas. Não me debrucei o suficiente sobre essa questão 
para fazer alguma afirmação, mas o que foi dito é que escolhem frequentar a 
igreja evangélica que for mais perto do acampamento, sem ter uma predile-
ção entre elas. Quando perguntei a Bruna se alguma vez um pastor havia ido 
no acampamento convidar para um culto, ela me respondeu assim: 

Não, nós mesmo que vai. Todo lugar que tá, a gente vai na 
igreja, que nem em Araras, a Deus é Amor era longe, longe 
longe mesmo, aí pra ir a pé era ruim, aí quando Zanine com-
prou o carro, e aí ia eu ele, Ellen de carro, e eu e Conrado 
às vezes. Aí depois aconteceu aquilo lá com o homem lá em 
Carcará, aí eles ficaram com medo de andar de noite né, que 
era muito longe.

Em Araras, a Igreja Mundial era a mais perto do acampamento, que 
foi escolhida por alguns por esse motivo. Em Tucano, alguns frequentam a 
Igreja Deus é Amor, localizada na mesma rua do acampamento. Kátia, quan-
do morava em Tucano, frequentava a Igreja Deus é Amor, e disse que quando 
estava em outro acampamento, ia na Assembléia de Deus, que era a igreja 
mais perto. Perguntei a Bruna se sabia porque cigano nao ia mais tanto em 
Igreja Católica, e me respondeu: 

A maioria cigano vai em todas as igrejas, Assembléia, Deus é 
Amor. Mas a igreja que mais cigano frequenta agora, é a Deus 
é Amor mesmo e a Mundial. A católica é a igreja que menos 
cigano vai, talvez cigano gosta mais de igreja evangélica. Não 
vai na católica porque talvez é sede grande né. Cigano gosta 
de escutar culto, tem vez que a gente vai na igreja, tem igreja 
católica que talvez é de reza pra outras imagens, pra Nossa Se-
nhora Aparecida, alguma coisa assim. Tem cigano que é devoto 
a Nossa Senhora Aparecida, que faz todo ano, faz festa pra ela.

A opção por frequentar igrejas evangélicas pode adquirir uma cen-
tralidade na vida de alguns ciganos, como ocorreu durante a gestação de 
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Bruna e a escolha do nome para seu filho. Bruna havia escolhido um nome 
composto para seu filho em referência a um anjo bíblico, porém, por sugestão 
do pastor da igreja evangélica que frequenta, o nome foi alterado por um que 
o pastor acreditava ser uma vontade de Deus. 

Tais acontecimentos revelam pontos de inflexões significativos des-
se processo de transformação que os ciganos atravessam. O acesso à Internet 
também pode ser apontado como um possível provocador de outras afecta-
ções. Muitos ciganos tem o corpo tatuado e as inspirações para a escolha dos 
desenhos tem se dado via pesquisa pela Internet. 

O acesso a outros serviços privados, como planos de saúde privado 
para complementar o acesso pública à saúde, também teria implicações no 
processo de transformação. Muitas ciganas, que antes tinham filho de par-
to normal na barraca, passaram a optar por ter parto cesária em hospitais, 
com médicos particulares (Figura 95). Algumas ciganas optam por nao terem 
parto normal em hospitais públicos devido as experiências traumáticas de 
outras ciganas, e por isso, tem agendado o parto cesára com um obstetra, no 
município de Aracruz, recomendado por ciganas acampadas em Gavião, no 
município de Fundão, que se tornou referência para parto cesária das ciganas, 
que se deslocam até do município de Cariacica para realizarem o parto com 
ele. Para viabilizar a ida de ciganas grávidas vindas de municípios distantes 
para fazer parto cesária com o médico de Aracruz, contratam o serviço de 
táxi, geralmente com vizinhos que trabalham como taxista.
 Também sinalizam pontos de inflexões, não só quando comparam a 
vida de hoje com a vida de estradeiro, mas também ao fazerem uma distinção 
dos tempos de agora e do tempo do passado, como disse Bruna ao tentar 
explicar o porque não pode comer mandioca em período de luto: “é uma lei 
do pessoal mais velho, mas eu não entendo muito”, e Marconi “os antigo que 
falam que não pode comer nem peixe nem mandioca”, ou quando explicam 
sobre quem sabe ler a mão, como disse Bruna: “pessoas de tempo atrás que 
liam a mão, mas é costume dos mais velhos”, ou Alzira “só os mais velhos 
sabiam”. Essas falas os inscrevem em um outro tempo, em uma outra fase.

 4.3 Acesso a políticas públicas

A vinda dos ciganos para a Região Metropolitana também trouxe 
implicações de outra natureza. Além de verificar que alguns ciganos buscam 
um terreno próprio, também há aqueles ciganos que recebem tutela do Estado 
através do acesso a políticas públicas. Apesar de não ser possível precisar 
exatamente quando teriam começado a sair do interior do Espírito para a 



217

Região Metropolitana de Vitória, estima-se que essa passagem tenha ocorrido 
há 30 anos atrás, um pouco das mudanças das políticas afirmativas no Brasil, 
se considerarmos a Constituição Federal do Brasil de 1988 como um marco. 

A promulgação da Constituição Federal do Brasil em 1988 começa 
a delinear um momento de inflexão nas políticas afirmativas direcionadas 
para os Ciganos, já que até então só havia medidas de hostilidade e privação 
de qualquer direito dos Ciganos, e a partir da Constituição instaura-se uma 
política afirmativa em direção às minorias étnicas. Ainda não eram medidas 
específicas e nem explícitas para Ciganos, mas apresenta o direito à não-dis-
criminação, à livre-locomoção e à manifestação das diferentes culturas. Essa 
medida tem continuidade na 6ª Câmara de Coordenação e Revisão dos Direi-
tos das Comunidades Indígenas e Minorias, que inclui as minorias Ciganas, 
proposto pelo Ministério Público Federal em 1994 (MOONEN, 2012).
 Após a criação da Secretaria Especial de Políticas na Promoção da 
Igualdade Racial (SEPPIR) em 2003, embora com ênfase na população ne-
gra, também possibilitou a continuidade de políticas afirmativas e o estabe-
lecimento de marcos legais aos Ciganos. Em 2006, com o decreto de 25 de 
maio, foi instituído o Dia Nacional do Cigano a ser comemorado anualmente 
no dia 24 de maio. Em 2007, no decreto n. 6.040 de 7 de fevereiro estabeleceu 

Figura 95: Gestante
Fonte: Autora, 2018.
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a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunida-
des Tradicionais que inclui os Ciganos (BRASIL, 2013a). 

Pensar sobre os Ciganos no Brasil, que em sua origem histórica te-
riam uma procedência que ultrapassa as fronteiras nacionais, nos coloca a 
questão de como se posicionam frente ao Estado e vice-versa. São conside-
rados e se consideram apátridas, imigrantes, refugiados, asilados ou mino-
rias étnicas? Essa pergunta poderia ser mais facilmente respondida quando 
o Brasil, desde o período colonial, expressamente se negava a reconhecer os 
Ciganos como parte do processo de formação da sociedade brasileira.
 O atual panorama de medidas públicas direcionadas para os Ciganos 
mudou bastante de perfil. Se antes havia uma perspectiva punitiva, atual-
mente o que se nota é o início da inclusão de ciganos em políticas públicas, 
ainda que sejam insuficientes, e que não estejam especificamente voltadas 
para eles, além da ameaça conservadora pós-eleições de 2018. 

A intermediação do Estado com os ciganos em Araras acontece, 
sobretudo, através das políticas públicas estabelecidas para as comunidades 
tradicionais e da atuação do Departamento de Promoção e Igualdade Racial 
do município da Serra no Espírito Santo que realiza visitas esporádicas ao 
acampamento para viabilizar pendências solicitadas pelos ciganos e serviços 
como a entrega de cesta básica. Os serviços públicos acessados pelos ciganos 
são: registro civil, documentação básica, CadÚnico, Programa Bolsa Família 
e Direito à Educação Itinerante. 

Dentre aqueles ciganos acampados em Araras que são beneficiados 
pelas políticas públicas, há uma opinião diversificada: eles se dividem entre 
aqueles que relatam estarem satisfeitos e outros insatisfeitos com a assistên-
cia do governo. Aqueles que se consideram insatisfeitos, julgam as políticas 
públicas como insuficientes pois desejariam ter mais assistência e comparam 
com a assistência dada aos índios, como disse Bruna: 

[...] eles (índios) têm mais assim, prioridade do que a gente, 
entendeu? Porque que nem cigano, no cigano ninguém vem, 
negócio de prefeitura, de governo, de perguntar se precisa de 
alguma coisa, que nem o índio tá que passando direto na te-
levisão que eles tá correndo atrás de casa pra eles, que tá con-
seguindo da Prefeitura, que tá tendo ajuda. Cigano não tem 
isso, cigano não tem nada disso, se o cigano tá ajudado ou 
não pra eles a coisa a bosta é a mesma, e o índio não. Eles dá 
como se cigano não existe, que cigano é um bicho do mato.

Em outra conversa, Bruna também comentou que considera os 
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índios e ciganos similares, por serem minorias, separados pelo fato de que  
os ciganos, diferentes dos índios, não se mobilizam para lutar pelos direitos. 
A outra parte dos ciganos, possui acesso as políticas públicas e dizem não 
precisar de mais alguma assistência. Há também aqueles que não têm acesso 
a qualquer política pública, não conhecem o Departamento de Promoção da 
Igualdade Racial da Serra, e se dizem satisfeitos pois alegam terem tudo que 
precisam. 

O acesso a políticas públicas fez com que prezassem por providen-
ciar documentos que antes não possuíam, como Carteira de Identidade e Ca-
dastro de Pessoas Físicas (CPF). Os ciganos de gerações mais antigas não 
possuíam nenhum tipo de registro oficial pois eram nascidos em barraca. A 
Lúcia é uma das que não tem registro e nem certidão de nascimento, apenas 
um papel escrito pela sua mãe com o nome e a cidade onde nasceu. A deman-
da de Lúcia por uma documentação de registro se deu em razão da necessi-
dade de utilizar o serviço de atendimento médico pelo SUS, que até então só 
pôde ser acessado por ela com o cartão de outras ciganas. 

Antes muitos ciganos não valorizavam o fato de estarem matricula-
dos em escolas, porém, por ser um pré-requisito ao acesso do Bolsa Família, 
muitas crianças ciganas frequentam escolas, ainda que não completem a al-
fabetização. 

Diante dessas transformações que atravessam os ciganos, é possível 
que entendamos esse processo além do posicionamento de que se trataria de 
uma sedentarização ou uma assimilação cultural? 
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CAPÍTULO 05
ARMADILHAS NO CONCEITO DE 
NOMADISMO E SEDENTARISMO
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 5.1 Recorte étnico

Como entender o processo de inflexão no qual alguns ciganos, quan-
do deixam a vida de estradeiro, pretendem ter a propriedade sobre um terreno 
e parar de ficar rodando o mundo, passando a frequentar escolas, e igrejas 
evangélicas? Existe outra forma de leitura que não seja entender como um 
processo de sedentarização? E o acesso a políticas públicas, como o direi-
to à escolarização, ou o registro civil de ciganos, pode ser lido não só pelo 
entendimento que passa pela ideia de assimilação cultural? Antes de recusar 
uma análise que se guie pelo binômio nômade/sedentário, argumenta-se aqui 
sobre as armadilhas presentes em tal direcionamento. 

O conceito de “nomadismo” teria sido empregado no meio acadê-
mico a partir do século XVIII (KALTER, 1984) sob diversas definições e em 
referência a diversos povos, mas no século XVI seu emprego já aparecia em 
alguns idiomas europeus (RUSSELL, 2001, p 213). O nomadismo não está 
somente associado aos Ciganos, mas também a tantos outros grupos étnicos 
como os beduínos e os esquimós. Há uma facilidade no emprego do conceito 
de nomadismo ao se tratar de grupos possíveis de serem recortados etnica-
mente pois é uma escolha muito confortável diferenciá-los e separar aqueles 
que são nômades daqueles considerados sedentários. Phillips (2011, p. 13) 
define os nômades como um grupo social consciente de sua diferenciação 
étnica, organizados em linhas tribais, cujo objetivo do estilo de vida nômade 
é a tentativa de autossuficiência e proteção dos valores culturais.

Apesar de alguns autores fazerem a associação do nomadismo com 
grupos étnicos, para Terán (1953) o nomadismo não pode ser explicado sob 
uma justificativa étnica, pois em um mesmo grupo étnico poderia haver se-
dentários e nômades. No Norte da África, tanto entre os árabes como entre os 
berberes pode-se encontrar nômades e sedentários. Por isso, associa o noma-
dismo às condições naturais do lugar, e exemplifica a Argélia que teria ofere-
cido mais possibilidades para o exercício do nomadismo do que o Marrocos, 
já que possui mais espaço livre disponível do que o Marrocos onde a costa 
oceânica teria reduzido a extensão das estepes. 

Maffesoli (2001) considera que o nomadismo não é exclusividade 
de nenhum grupo, e é algo da estrutura mental de natureza humana que to-
dos praticam cotidianamente, seja nas migrações diárias do trabalho ou do 
consumo, ou nas migrações sazonais das viagens, e seja por vontade ou por 
obrigação. Apesar da “pulsão migratória” habitar a sociedade como um todo, 
alguns grupos vivem essa pulsão de forma mais consciente. Apesar de negar 
o nomadismo e sua associação ao grupo étnico, Maffesoli não explica porque 
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alguns vivem a pulsão migratória mais que os outros. 
Percebe-se nessas definições a diferenciação identitária dentro de 

um recorte étnico como um critério para considerar certos povos como nôma-
des. O emprego da noção de nomadismo passa pela compressão de que as 
culturas nômades se fazem a partir da ideia do exótico, cujas diferenças em 
relação à cultura ocidental as fazem serem percebidas como outra cultura. 
Mas, e quando esses nômades vivem na mesma cidade, falam o mesmo idio-
ma, tem a mesma religião, comem a mesma comida que a nossa, como os 
ciganos? Empregar o conceito de nomadismo carrega muitas definições a 
priori, como o recorte étnico que enquadra os nômades como exóticos e anu-
lam a especificidade de cada grupo estudado. Considera-se importante des-
confiar das semelhanças e das diferenças, e é indispensável um olhar atento 
para compreender os deslocamentos nas suas especificidades.

 5.2 Raiz etimológica

Além disso, questiona-se a compatibilidade do conceito de nomadis-
mo com o modo de vida dos Ciganos pois, na raiz etimológica, este conceito 
está relacionado com a atividade pastoril que não é a principal atividade exer-
cida pelos Ciganos de uma forma geral, nem pelos ciganos que acompanhei. 
 A palavra “nomadismo” deriva do vocábulo “nomos” que em grego 
denomina pasto e do verbo “nemein” que designa pastar ou o ato de distribuir 
sobretudo terras, carnes e bebidas. Nômade é então o chefe que organiza a 
distribuição dos pastos (CARERI, 2013). E a causa do nomadismo pastoril, 
segundo Terán (1953) teria se dado pela necessidade de alimentar os reba-
nhos, como foi descrito acima nas etnografias sobre os Balúchis, pastores de 
ovelhas, camelos e cabras; e os Fulani pastores do rebanho de boi.
 Na definição de Kalter (1984, p. 18) o “nomadismo” é uma migra-
ção por razão da atividade pastoril, cujo deslocamento espacial, a fim de ali-
mentar o rebanho, acompanha o ritmo das estações do ano que interferem na 
disponibilidade de água e forragem dos pastos, e é praticado por grupos que 
não têm habitação fixa e não praticam a agricultura.

O conceito de “nomadismo” foi explorado por diversos outros auto-
res; Barbosa (2012, p. 17) explica o “nomadismo” como “um fenômeno que 
abrange civilizações e grupos ou unidades étnicas variadas e dispersas pelo 
mundo todo”. Admite uma variação do nomadismo ao seminomadismo, na 
qual este se refere a grupos que combinam o deslocamento pastoril com se-
dentarismo agricultural. O seminomadismo poderia acontecer, por exemplo, 
quando populações decidem deixar o acampamento e se fixar em um deter-
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minado período, como no inverno, para morar em casas. 
 Careri (2013) sugere o entendimento do nomadismo e sedentarismo 
através da chave mitológica da história de Caim e Abel. No primeiro livro da 
Bíblia (1991), o Gênesis, a história da primeira geração de Adão e Eva marca 
uma divisão de gênero da humanidade, e a segunda geração, os filhos Caim 
e Abel, contam uma história da divisão do trabalho que implicou em modos 
diversos de relações espaciais. 
 No mito de Caim e Abel, Caim era aquele que tinha a posse das 
terras e se dedicava à atividade agrícola e Abel, por sua vez, tinha domínio 
sobre os seres vivos e praticava o pastoreio de ovelhas.  Caim e Abel fizeram 
ofertas para Javé Deus. Enquanto Caim ofereceu os produtos do solo, Abel 
ofereceu os primogênitos do seu rebanho. Javé teria gostado mais da oferta 
de Abel, o que gerou uma revolta em Caim que terminou no assassinato de 
Abel. Como punição, Javé condenou que Caim andasse errante pelo mundo 
sem poder cultivar o solo (BÍBLIA, 1991). 
 De acordo com Careri (2013), Caim foi um sedentário forçado ao 
nomadismo e o mito de Caim e Abel abre a discussão sobre dois modos dis-
tintos de territorialidades: o sedentarismo de Caim que cultiva a terra e cons-
trói fisicamente o espaço ao se instalar, e o nomadismo de Abel que constrói 
simbolicamente o espaço ao se deslocar nas atividades pastoreias. Os dois 
modos de territorialidades também se expressariam na etimologia dos nomes 
Caim e Abel: Caim deriva do verbo hebraico “kanab” que designa possuir, 
enquanto que Abel deriva da raiz “hebel” e significa “vapor”, e indica um 
transeunte que se move. Sob esse ponto de vista, a construção dos primei-
ros vilarejos agrícolas está relacionada a uma atribuição sedentária, que teria 
evoluído até a construção das cidades, enquanto que a atividade pastoril seria 
própria de um nômade. 

Gilbert (2014, p. 3) define “nomadismo” como um estilo de vida 
móvel praticado por grupos de pessoas cujo deslocamento espacial segue pa-
drões periódicos e por isso não possuem uma habitação permanente. Essa 
definição admite alguns grupos que possuem habitação fixa somente por um 
determinado período do ano onde tal condição também poderia ser entendida 
como um “semi-nomadismo”. Para Gilbert, ser nômade é uma mistura de um 
tipo de identidade cultural e uma estratégia de mobilidade para obter recursos 
naturais à medida que estes se tornam escassos e procura-se por outro lugar 
que seja fonte de recursos naturais. 

De acordo com Salzman (2009, p. 17), a palavra “nômade” deriva 
do termo grego que se refere à atividade pastoril, e sob a definição do Oxford 
English Dictionary de 1587 nômade é “uma pessoa pertencente a uma raça 
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ou tribo que se move de um lugar ao outro para achar um pasto, portanto, são 
aqueles que vivem vagueando”. A mobilidade nômade não se trata simples-
mente de se movimentar de um ponto a outro, e sim, refere-se a um desloca-
mento da moradia e de famílias. Para Salzman (2009) há três elementos im-
portantes na concepção de nomadismo: é uma mobilidade espacial coletiva e 
não somente individual; desloca-se também a base onde moram; e não é um 
deslocamento raro, é, portanto, frequente e regular.    

O geógrafo Terán (1953) esclarece o conceito de nomadismo como 
um deslocamento periódico ou constante de povos, devido a causas diversas 
e meios geográficos diferentes que resultam em diferentes tipos de atividades 
nômades, sem fixar-se em algum território de maneira definitiva.
 O nomadismo também esteve associado à caça, já que a atividade 
dos caçadores exigia deslocamento por áreas onde não tinham morada fixa. A 
partir de estudos sobre comportamentos animais e humanos, Chatwin (2008) 
considera a errância uma prática herdada dos primatas vegetarianos que prati-
cavam a coleta, enquanto a necessidade de ter uma morada fixa seria algo que 
partilhamos com os carnívoros, pois no período paleolítico, os caçadores iam 
em busca do alimento, mas retornavam à base. Exemplifica com os aboríge-
nes australianos, que a maior parte do tempo passam na ociosidade da morada 
fixa ao invés da errância da caça. 
 São muitos os autores que associam o nomadismo àqueles que pra-
ticam o pastoreio ou a caça e o sedentarismo àqueles ligados à atividade agrí-
cola, ainda que nem toda vida pastoril seja nômade (TERÁN, 1953). Mesmo 
assim, deve-se problematizar o uso do termo “nomadismo” quando se refere 
ao deslocamento cigano. Pesquisas linguísticas sobre o vocabulário mais re-
moto dos ciganos constataram a inexistência de qualquer palavra relacionada 
com atividades produtivas como caça, pesca, agricultura, pecuária, proprie-
dade da terra ou artesanato. Apenas palavras para designar produtos manufa-
turados, como farinha, roupas e etc., possuem traduções na língua ancestral 
dos ciganos, o sânscrito (VEKERDI, 1988). 
 Tais constatações se assemelham aos testemunhos de fontes em 
sânscrito sobre os Domas (outra designação para os ciganos) e ajudaram na 
concepção das teorias de que os ciganos não se envolviam com nenhuma 
produção autossuficiente e sim com atividades a partir do que foi produzido 
por outras sociedades, como através de serviços, mendicâncias ou roubos. 
Assim, os Ciganos seriam dependentes e só poderiam sobreviver dentro de 
uma sociedade preexistente de economia consolidada (OKELY, 1983, p. 30). 
A condição geográfica parece ter influenciado no modo de vida de certas po-
pulações, mas nem tanto para os Ciganos que se envolveram com atividades 
econômicas que não dependam exclusivamente das condições do solo, e sim 
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de condições econômicas preexistentes praticar o comércio por exemplo.
 Os primeiros registros sobre a presença de Ciganos na Europa, in-
formam Ciganos envolvidos com atividades ambulantes, como artistas, mú-
sicos, sapateiros, amoladores de facas, médicos, veterinários, leitura da sina, 
cartomancia, contrabando, etc. Há também relatos de grupos de ciganos que 
possuíam uma quantidade significativa de cavalos, usados como transporte 
e negociados para vendas, porém não mencionam essa atividade como uma 
forma de subsistência de caráter pastoril (MOONEN, 2013). A criação dos 
animais equinos (cavalos, jumentos, burros) funcionava como uma moeda de 
troca por outros produtos, então por mais que precisassem de pasto para os 
animais, também era necessário que estivessem perto de lugares onde pudes-
sem comercializá-los (BORGES; COSTA, 2011).

No Brasil, os Ciganos se dedicavam à venda de escravos e cavalos, 
a ourivesaria, e as mulheres ciganas à leitura da sina. Viajavam a cavalo, con-
gregados em tropas, onde também carregavam as bagagens. Pereira da Costa 
(1953), em sua publicação onde encontram-se conteúdos sobre a história de 
Pernambuco entre 1493-1850, relata a presença de ciganos: 

[...]. Os ciganos andavam em bandos mais ou menos nume-
rosos, e aqueles que não se entregavam à pilhagem, e a certos 
negócios, como a compra e venda de cavalos, nos quais os 
indivíduos pouco experientes saíam logrados, eram geral-
mente caldeireiros ambulantes e onde quer que chegassem, 
levantavam as suas tendas, e saíam à procura de trabalho que 
consistia, especialmente, no conserto de objetos de latão e 
cobre. As mulheres, porém, importunas, astutas e minima-
mente loquazes, saíam a esmolar, liam a buena dicha pelas 
linhas das mãos, predizendo a boa ou má-sorte do indivíduo, 
mediante uma remuneração qualquer. [...]

Por conta das controvérsias no uso desse conceito, alguns autores 
consideram adequado que este termo só fizesse menção ao nomadismo pasto-
ril, uma vez que a raiz etimológica se refere a essa atividade. Salzman (2009) 
desagregou o termo nômade em dois outros conceitos: “pastoralismo” - para 
se referir ao deslocamento pela criação de gado no pasto - e “nomadismo” - 
para referir ao deslocamento de um lugar ao outro sem estar necessariamente 
atrelado à atividade pastoril. Tal divisão é entendida por ele como necessária 
porque o tipo da atividade produtiva de uma população e a sua mobilidade 
espacial podem ser diversos e não estritamente relacionados com a atividade 
pastoril. Porém, tal proposta pressupõe uma legitimidade maior do nomadis-
mo pastoril em detrimento dos outros tipos (KHAZANOV, 1981).
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Gilbert (2014) atenta que os pastores não seriam verdadeiramen-
te nômades porque alguns consideravam-se proprietários dos territórios por 
onde se deslocavam e por conta do deslocamento se dar em razão de uma ne-
cessidade de manter a atividade pastoril através da procura por áreas com re-
cursos ao invés de uma vontade de vaguear sem um propósito. O verdadeiro 
nomadismo, para Gilbert, se encarregaria de um deslocamento sem um rotei-
ro e propósito predeterminados ao invés de estar submetido a fatores ecológi-
cos e sociais. Classifica o nomadismo dos coletores, caçadores, comerciantes 
e agricultores de rotatividade, como mais nômades que os pastores, já que 
aqueles movimentos seguem trajetórias não tão definidas (Gilbert, 2014). 

Os nômades também podem estar envolvidos em outras atividades 
que não somente a pastoril, como a caça e a pesca, a provisão de serviços e 
o comércio, o que não significa que todos os pastores, caçadores, coletores 
e/ou pescadores sejam nômades. Os Fulani, por exemplo, envolvem-se com 
a atividade pastoril e uma agricultura em menor escala, e os Moken além da 
caça e coleta também trabalham no Parque Nacional Ko Surin nas estações 
das monções. Por mais que alguns autores insistam em agrupar os nôma-
des pelas atividades econômicas, sabe-se que apesar de terem uma atividade 
principal, também é possível que se envolvam com outros tipos de atividades 
suplementares (Phillips, 2001).

Bourgeot (1994) pontua vários grupos nômades através da atividade 
econômica: pastores que domesticam animais herbívoros; pescadores e cole-
tores como grupo Moken (ou Mawken/Morgan) na costa sudoeste da Tailân-
dia e Myanmar; e caçadores como aborígenes da Austrália e pigmeus.

Mesmo que a atividade pastoril e da caça/coleta sejam importantes 
para a sobrevivência de um grupo, isso não quer dizer que todo o grupo a 
pratique. A atividade da caça pela floresta dos índios Guayaki, por exemplo, 
na maioria das vezes era realizada pelos homens sem a presença das mulhe-
res (CLASTRES, 1995), e há outros grupos onde uns são especializados no 
pastoreio e outros na agricultura (SALZMAN, 2009). 

Como o deslocamento Cigano não se relaciona com a atividade 
pastoril como outros grupos nômades, alguns autores vão propor diferen-
ciar o nomadismo relacionado com as atividades produtivas primárias das 
atividades não-primárias. Ao invés de denominar os Ciganos como nômades 
ou itinerantes, eles seriam classificados como grupos peripatéticos. Segundo 
Berland e Rao (2004), essa categoria melhor descreve o deslocamento porque 
especifica sob qual razão econômica teria se dado o nomadismo. Para esta ca-
tegoria outros autores também irão empregar termos como “nômades comer-
ciantes”, “nômades não-produtores de comida” ou “nômades simbióticos”. 
Dentro do grupo dos peripatéticos entrariam não só os ciganos, mas também 
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aqueles envolvidos com o deslocamento ligados a atividades econômicas 
não-primárias, como comerciantes, artesãos, performers, dançarinos. Outro 
ponto em comum é que os grupos peripatéticos geralmente possuem baixo 
status social, e por isso a relação com a sociedade hospedeira é assimétrica, já 
que essas são dominantes do poder e do discurso e aquelas possuem um modo 
de vida que contrasta com o modo hegemônico. 

Gilbert (2014) classifica os nômades em grupos de pastores, caçado-
res/coletores e os nômades peripatéticos. Os nômades pastores seriam aque-
les que se deslocam para conseguir um bom pasto para seu rebanho, como os 
Fulani; os Tuaregs do Sahel pastores de camelos, ovelhas e cabras; os Beduí-
nos pastores no Norte da África e Oriente Médio; os Massais no Quênia e na 
Tanzânia; os Himba na Namíbia; os Cazaques na Ásia Central; os Raikas no 
Rajastão na Índia; os Sami no norte da Escandinávia e os Nenets na Rússia. 
 Os coletores/caçadores coletam e caçam nos meios onde vivem 
como forma de sobrevivência, incluindo a pesca. Inclui os Aborígenes Aus-
tralianos; os Hadza na Tanzânia; os Ogiek no Quênia; os Saan no sul da Áfri-
ca; os Jarawa nas ilhas da Índia; os Bateqs na Malásia; os Pigmeos da África 
Central; os Inuítes no Ártico; e os Makú na Colômbia. Também inclui os 
nômades do mar, como os Moken do Mar de Andamão e os Vezo de Mada-
gáscar. 
 Entre os nômades peripatéticos estão aqueles que se deslocam ofe-
recendo artesanatos ou comercializando e não são produtores primários ou 
extratores, e a economia depende da provisão de produtos e serviços de ou-
tras pessoas. Abarca os Ciganos; os Dom da Ásia Central e Oriente Médio; 
os Hakkipikki do sul da Índia. Berland e Rao (2004) também incluem aqueles 
que se deslocam para entreter outrem através da dança, serestas e teatros. O 
deslocamento nesse caso é em razão da demanda pelos seus serviços. 

Barbosa (2012, p. 17) divide os nômades em três tipos: caçadores/
coletores, pastoralistas e perambulantes. No grupo de caçadores/coletores 
cita os pigmeus no Congo e as índios da Terra do Fogo. Entre os pastoralistas 
menciona povos mongóis da Ásia Central, beduínos árabes e as tribos balú-
chi do Irã. Os perambulantes, como os ciganos e viajantes irlandeses, seriam 
aqueles que se deslocam para comercializar seus artesanatos. 

Apesar da raiz etimológica do vocábulo “nomadismo” estar associa-
da ao modo de vida pastoril, Clastres (2003) afirma não haver relação entre 
a base econômica de uma sociedade e a condição de fixação territorial ou 
nomadismo. Há pastores, por exemplo, que criam o rebanho em áreas per-
manentemente abundantes de recursos e por não precisarem de procurar por 
outras pastagens não estão em uma condição de itinerância. 
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Algumas populações sedentárias envolvidas com a agricultura se 
concentraram até a formação de cidades e o surgimento do Estado, mas isso 
não significa que seja um processo igual para todas as sociedades. Nem toda 
sociedade com uma economia de caça, pesca ou coleta, sem agricultura, seria 
nômade. 

Há também quem vai considerar que escolha por certas atividades 
econômicas são uma consequência dos deslocamentos e não uma causa. 
Moonen (2013) acredita que o envolvimento dos ciganos com atividades 
ambulantes teria sido solução compatível e consequência do modo de vida 
itinerante que os impossibilitaria de se associarem a vínculos empregatícios. 

Maffesoli (2010, p. 49) também não associa o nomadismo unica-
mente a uma necessidade econômica. Justifica o nomadismo como um desejo 
de evasão, um instinto de aventura, uma vontade de deslocamento espacial 
incitando a mudança e “ultrapassando aquilo que os estados sociais tinham de 
coator e de petrificado” e “os limites próprios à identidade funcional imposta 
pela ideologia utilitária da modernidade” (p. 119). 

Mesmo que o conceito de nomadismo tenha abrangido outras ati-
vidades econômicas e não só a pastoril, e mesmo que alguns autores con-
siderem não haver relação entre a ordem econômica e a condição nômade, 
questiona-se se o atual sentido de nomadismo é suficiente para entender o 
deslocamento cigano já que originalmente esse conceito parece não ter sido 
pensado para e pelos Ciganos. 

 5.3 Fatores geoclimáticos

 Terán (1953) sugere haver uma relação entre a condição geográfica 
e o nomadismo, onde a amplitude dos espaços e o nível de variações climáti-
cas possibilitariam diferentes tipos de nomadismo. Por isso, alguns cenários 
poderiam ser propícios para o nomadismo pastoril como a estepe e o deserto, 
devido à sua forma de maior amplitude, ou também em lugares com a combi-
nação de montanhas e áreas de pasto. Quando a atividade pastoril se encontra 
combinada com a caça e a pesca, também possibilitaria o nomadismo em 
áreas da região ártica e subártica.  
 A relação com o clima e o nomadismo é explicada por Terán (1953) 
através de como o clima altera a vida animal e vegetal. O clima árido, a 
escassez e a irregularidade de chuva no deserto e nas estepes impossibili-
tariam a vida agrícola e sedentária, o que teria levado ao homem praticar o 
nomadismo pastoril, deslocando-se em busca de aproveitar os pastos que a 
chuva fazia brotar em lugares distintos. Porém, não existe um determinismo 
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que faça do deserto e da estepe obrigatoriamente um cenário do nomadismo 
pastoril, mas existem condições que propiciam tais possibilidades. 
 A atividade pastoril é uma domesticação de animais - como a ove-
lha, a cabra, o burro, o camelo e alguns animais bovinos, incluindo animais 
como o boi, o iaque e o búfalo - que pudessem suprir a necessidade do ho-
mem, como na provisão de alimentos; de recursos materiais como lã, couro, 
chifres e ossos para a fabricação de roupas, calçados, habitações; de meios 
de transporte e combate; e fontes de recursos para rituais de sacrifício ani-
mais. A alimentação suprida pelo pastoreio, mais do que pelo fornecimento 
de carne que era mais consumida em grandes cerimonias, consistia em leite 
e derivados. Em períodos de seca, era comum que o nômade recorresse à co-
lheita silvestre, e durante verão, ao cultivo de alimentos de amadurecimento 
precoce, como alguns chás e farinha (Terán, 1953). 

O clima, a precipitação de chuva, a topografia, a flora, a concentra-
ção demográfica são características que vão influenciar o deslocamento pas-
toril, pois procura-se temperaturas favoráveis e recursos como água e vegeta-
ção (Salzman, 2009). Os nômades pastores podem se deslocar entre áreas de 
altitudes diferentes ou áreas com índice pluviométrico diferentes, já que tais 
condições interferem na fertilidade das pastagens. Tais condições influen-
ciam na direção, distância e a frequência dos deslocamentos (Phillips, 2001).
 Além das condições climáticas, a presença de certos animais em 
uma região favorece a atividade pastoril. Há uma enorme variedade dos tipos 
de atividade pastoril determinada pelos animais que compõe o rebanho. Na 
Europa, Ásia e África a disponibilidade de certos animais favoreceu a ativi-
dade pastoril, o que não aconteceu na América até que os espanhóis tivessem 
trazido o cavalo, a vaca e a ovelha. A domesticação da lhama, animal presente 
na América e um provável descendente do camelo, apesar de prover leite e 
lã, não era tão vantajosa porque era inferior como um animal de carga em 
relação ao cavalo por exemplo (Terán, 1953). As espécies e subespécies de 
animais possuem hábitos diferentes, como o dromedário/camelo dos desertos 
quentes do Árabe e o camelo-bactriano dos desertos gelados da Ásia Cen-
tral. A intenção econômica da atividade pastoril também provoca variações 
nos deslocamentos, se um pastor pretende fazer queijos ou tecidos de lã por 
exemplo (Salzman, 2009).
 Ainda que o nômade pastoril esteja adaptado as condições extremas, 
como fome, sede, frio e calor extremo, em alguns casos a hostilidade do am-
biente climático obriga o nômade a diversificar suas atividades e o transforma 
em soldado, no qual a emigração pacífica se torna invasora para conquistar 
terras de agricultores sedentários. Nota que a justificativa do nomadismo a 
partir da visão de Terán (1953) recai sobre o ciclo externo anual do clima e 



231

da vegetação, através de um deslocamento que vai em direção ao oásis em 
períodos áridos e em período úmidos em direção às estepes e desertos. 
 Apesar de considerar as variações climáticas como um fator deter-
minante nas migrações, Terán (1953) também reconhece que os fatores po-
dem ser uma confluência de causas, ao invés de uma só, e também por outras 
razões que não só a climática, devido, por exemplo, à pressão demográfica 
ou uma ideologia. Mesmo que relacione o clima com o nomadismo, Terán 
questiona se a vida nômade teria sido uma atitude voluntária em torno de um 
ideal de vida ou se foi algo imposto devido a impossibilidade de permanecer 
em um lugar como a expulsão de terras de colheitas agrícolas. 
 Mesmo que o deslocamento nômade pastoril e caçador/coletor acon-
teça em áreas abertas, como no deserto, sem estar subordinado aos moldes 
das estradas urbanas, se subordina ao tempo guiado pelos padrões cíclicos da 
natureza. Para alguns povos, a primavera e o verão eram épocas que os nôma-
des pastores se deslocavam enquanto o outono e inverno era uma época de 
pouco deslocamento. Para outros o inverno era um período de deslocamento 
pois os rios e pântanos gelavam (CHATWIN, 2008). Não só o nomadismo 
pastoril possui seus deslocamentos ditados pelos padrões da natureza, como 
também o nomadismo da caça/coleta: tanto os Moken (ARUNOTAI, 2008) 
como os índios Guayaki (CLASTRES, 1995) deslocam-se quando o clima 
está favorável para a caça ou coleta. 
 O deslocamento do nômade pastor ou caçador/coletor depende das 
fases naturais climáticas que têm influência na disponibilidade da fauna e 
flora, o que possibilita dizer que o tempo do nômade é cíclico já que os ritmos 
naturais se repetem a cada ano e os deslocamentos desses nômades também 
(LOUEKARI, 2000). 
  As posições das tendas de alguns acampamentos podem ser orienta-
das pelos pontos cardeais, indicados pela posição do sol, da lua e das estrelas, 
como fazem os Tuaregues do Saara que montam os quatro pilares de suas 
tendas baseado nas quatro estrelas do quadrado da constelação de Pégaso. 

Alguns autores irão interligar o modo de vida nômade com uma re-
lação sustentável com o meio onde vivem, como está presente nos estudos da 
Martta Louekari (2000), da Lara Leite Barbosa (2012) e do Bourgeot (1994). 
Para Barbosa (2012), essa relação se justifica porque o nômade sobrevive a 
partir de um gerenciamento equilibrado dos recursos (como água, vegetação 
abundante, animais para caça) que os meios dispõem, no qual a escassez des-
ses recursos os fariam mudar para outro meio. O gerenciamento dos recursos 
acontece de forma equilibrada pois ao se locomoverem para outro lugar, per-
mitem que aquele meio possa ser renovado pela natureza e os recursos repos-
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tos, além de não produzirem recursos tóxicos e não praticarem uma coleta ou 
caça predatória pois é somente para fim de subsistência.  

Conforme Bourgeot (1994), o nômade é aquele que desconhece as 
fronteiras e seu estilo de vida se constitui de uma relação equilibrada com o 
meio, possibilitado porque são em grande medida quase autossuficientes, e 
retiram recursos naturais sem perturbar o equilíbrio ecológico, por isso, de 
certa forma, resguardam o meio ambiente da degradação. Há uma grande 
diversidade nas formas do nomadismo, as quais podem acontecer em dife-
rentes biomas e se relacionar com diversas atividades econômicas, sendo o 
mais comum o nomadismo pastoril que trata do deslocamento resultante da 
domesticação de animais herbívoros. Entre essa diversidade, Bourgeot consi-
dera indispensável a relação do nômade com o animal, de onde vem o recurso 
para a sobrevivência. 

A relação da sustentabilidade e nomadismo também acontece no 
reuso das habitações que são portáteis e relocáveis, pois, se trata de uma 
reciclagem de uma construção. O modo como os ciganos constroem suas 
barracas se enquadra nessa perspectiva de sustentabilidade, pois são barracas 
desmontáveis e possíveis se serem remontadas em outros lugares. 

Porém, o deslocamento Cigano, a partir do que se encontrou na 
literatura Cigana e a partir da minha experiência em campo, é guiado por 
motivos diversos, e não predominantemente pelas fases cíclicas da natureza. 
Na época que viajavam a cavalo, as estações do ano podiam influenciar nos 
deslocamentos, mas esse motivo não era soberano, pois dependiam não só da 
oferta da natureza, como também da autorização dos proprietários. 

Enquanto que para os nômades pastores, caçadores/coletores as con-
dições geoclimáticas interferem na orientação dos percursos, nas razões e na 
periodicidade dos deslocamentos, em uma relação sustentável com os ciclos 
da natureza, para os ciganos isso não parece ser o mais relevante. Além disso, 
o deslocamento não segue uma periodicidade cíclica: 

[...] alguns se movem apenas em uma época do ano; 
alguns permanecem na mesma cidade durante anos, 
para depois se mudarem para outra cidade ou até mes-
mo outro país; alguns se movem com itinerários regu-
lares, fixos. Alguns “sedentários”, temporariamente, 
tomam a estrada novamente de acordo com as neces-
sidades econômicas e/ou sociais (FONSECA, 1996b, 
p.41 apud BARBOSA, 2012, p. 205).

O nomadismo cigano pode associar as condições do espaço físico 
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aos fatores sociais, enquanto que no nomadismo pastoril e caçador/coletor 
o espaço físico com suas condições geoclimáticas os subordinam. Por isso, 
esse ponto de diferenciação se constitui como um outro fator para repensar o 
conceito de nomadismo. 

 5.4 Não neutralidade

Alguns autores descrevem os deslocamentos nômades com precisão 
mas limitam a análise ao submeterem os seus estudos a categorias preestabe-
lecidas, como o conceito de“nomadismo”. A categoria “nomadismo” tende a 
totalizar e enxergar o grupo estudado como homogêneo além de multiplicar 
um discurso monopolizador sob o ponto de vista dos pesquisadores, que di-
vulgam a ideia de haver comportamentos universais. Nem mesmo os ciganos 
se enxergam como um grupo homogêneo, e há uma disputa entre aqueles que 
seriam os autênticos ciganos como se nota no depoimento em entrevista de 
um cigano Rom de Campinas sobre os ciganos Calon:

Estavam sujos? São uma classe inferior de ciganos. Aqui são 
chamados de calon. São de outra qualificação, outro tipo, e 
tem uma língua diferente da nossa. O nosso povo cigano é 
universal. Calons e Rom não se entendem. Não querendo 
desprezar, é uma classe meio..., chega a ser uma imitação 
de ciganos. Eles não frequentam o nosso meio e nem nós o 
deles. Não nos misturamos. 
Da nossa raça mesmo existem pessoas pobres, mas não são 
a mesma coisa. Só que esse calon é uma classe inferior. Abel 
e Caim. Abel é superior. Temos a má fama por causa deles... 
Como minoria a gente procura ser perfeito. É mais fácil de 
controlar” (BORGES, 1995, p. 97). 

Um discurso nunca é neutro e os esquemas de classificação mode-
lam as percepções dos leitores. Chartier (2004) reconhece que a produção 
literária do século XV ao século XVII, empenhada em descrever os “margi-
nais” difunde representações que sugerem uma percepção da “realidade” do 
mundo para os leitores. A literatura da marginalidade circunscreve e classi-
ficava os marginais como “ladrões” e os isola do mundo, na medida em que 
autentifica um discurso do marginal como “perigoso”. A classificação dos 
povos nômades como nômades não está muito distante dessa perspectiva, 
ambos são reflexos de processos de diferenciação por parte de grupos domi-
nantes em relação àqueles que divergem da ordem da sociedade e compõem 
ordenações do mundo de acordo com suas próprias categorias. Até que ponto 
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essas classificações correspondem ao modo de vida dos “outros”? Bastaria 
dizer que essas etnias não têm uma habitação fixa e por isso são nômades?  
 O emprego da categoria “nômade” pode ser uma armadilha pois 
contribui para que o leitor tenha percepções sobre os nômades a partir de 
concepções pré-estabelecidas que podem variar desde uma visão romântica 
até uma violência simbólica. 
  Jérémie Gilbert (2014), pesquisador da área de direitos humanos de 
minorias étnicas “nômades”, reconhece haver uma visão romântica sobre o 
nomadismo cuja definição engloba aqueles envolvidos com a atividade pas-
toril em áreas desérticas ou tundra, como os Beduínos pastores de camelos, 
os Massais pastores de gado, os Sami pastores de renas e os Mongóis Yak 
pastores de cavalos. Esse romantismo em torno do nomadismo propõe pensar 
os nômades como aqueles que são livres e desprendidos de qualquer territo-
rialização, de normas e rotinas. Apesar da ideia de liberdade, o deslocamento 
de alguns nômades é limitado pelas condições do meio ambiente, como o 
nomadismo pastoril que segue percursos por onde há boas pastagens. 
 Esse romantismo também se nota nas fantasias ou blocos de carna-
vais com inspiração na estética cigana. Nessas festividades, associa-se a figu-
ra dos ciganos como povos alegres, músicos e dançarinos, e como o carnaval 
é um momento de suspensão e inversão provisória de regras e tabus (BAK-
THIN, 2008, p.8), o ato de trajar como um cigano (a) não é visto como um 
problema. Esse romantismo geralmente convive com o preconceito, já que só 
admite a “aceitação” dos ciganos em eventos específicos como no carnaval 
ou em momentos em que os ciganos são representados de uma forma mística 
como em algumas literaturas.    

Em um lugar oposto ao romantismo, a violência simbólica aos 
nômades sempre esteve presente e foi justificada em razão dos nômades es-
tarem circunscritos em grupos “étnicos” e minoritários. Gilbert (2014) con-
corda que o conceito de nomadismo não contribui muito para a compreensão 
de “nômades”, pois é um conceito genérico e reforça uma postura baseada 
em rotulá-los como sociedades primitivas que evoluiria para uma sociedade 
civilizada e sedentária. 

A teoria evolucionista de que haveria estágios culturais de desenvol-
vimento acredita que, no estágio inicial, há uma sociedade baseada na caça e 
na pesca, seguido da vida pastoril para enfim chegar à agricultura. Essa teoria 
foi rebatida pelo Owen Lattimore ao sugerir que o nomadismo pastoril das 
estepes teria se originado da agricultura sedentária dos oásis. As condições 
do oásis teriam atraído animais selvagens, e seus habitantes teriam começado 
a domesticar esses animais como um recurso complementar através da utili-
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zação dos produtos adquiridos. Outros grupos teriam optado por abandonar o 
oásis e se instalar nas estepes para praticar a atividade pastoril dando origem 
a um modo de vida nômade. A vida pastoril e o nomadismo não são uma 
etapa fixa de evolução das sociedades (TERÁN, 1953).
 Existem sociedades com uma economia sem base agrícola e ao mes-
mo tempo sedentária. Se algumas sociedades vivem da pesca, coleta e caça 
e não da agricultura, não é por inferioridade cultural ou atraso tecnológico, 
mas porque por algum motivo não necessitaram ou não optaram por esse 
modo de vida (CLASTRES, 2013). O nomadismo pastoril não foi uma etapa 
de evolução a caminho da civilização agrícola e posteriormente industrial, 
e sim uma alternativa a ela (CHATWIN, 2008). Há inclusive exemplos em 
populações pré-colombianas que viviam da agricultura, mas optaram por vi-
ver da caça quando conquistaram o domínio da caça à cavalo e com arma de 
fogo. Essa transição também não alterou a organização social dessas popula-
ções. Ou mesmo aqueles que optaram por envolver-se simultaneamente com 
a atividade pastoril e a agricultura, como alguns grupos dos Fulani. Stenning 
(1994) acredita que a manutenção dessas duas atividades seja consequência 
da insuficiência de subsistência da atividade pastoril quando há uma redução 
do rebanho devido às doenças, e quando o rebanho volta a ter uma quantidade 
suficiente, os Fulani mantêm apenas a atividade pastoril. 
 As cidades islâmicas geralmente estiveram instaladas em lugares 
desérticos ou com oásis, e por isso a transição do nomadismo para o sedenta-
rismo não passou pela fase transicional da fixação de camponeses, indo direto 
do nomadismo para a vida urbana, já que a falta de terra boa para o plantio 
inibiu a cultura agrícola (GOITIA, 1996, p. 82). 

A diferenciação entre nômades e sedentários contribuiu como ins-
trumento estratégico para as tentativas de sedentarização, extinção, assimila-
ção, preconceito, genocídio. Existe uma postura que persiste em entender os 
nômades como selvagens ou primitivos, pois acredita-se que ser civilizado é 
morar em casas e cidades, e então, a atitude é de tentar padronizar aqueles 
que não se enquadram em tal perspectiva majoritária. 

O conceito de nomadismo foi muito útil durante a colonização eu-
ropeia do século XIX para diferenciar o projeto civilizatório que tendia à 
sedentarização dos nômades “selvagens”, que iam contra tal projeto. Mais do 
que um conceito comprometido em entender a mobilidade de certos povos, 
o conceito de nomadismo, no projeto colonizador, serviu para controlar a 
mobilidade a fim de eliminar qualquer barreira na expansão do capital (RUS-
SELL, 2001). Casos extremos de genocídio se notam entre o conflito entre 
os nômades Tutsis e os agricultores Hutus em Ruanda durante o período co-
lonial, ou mesmo o genocídio dos ciganos na Europa (Gilbért, 2014). Muitos 
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grupos são discriminados por serem considerados nômades, e mesmo aqueles 
grupos que se sedentarizaram e ainda são percebidos como nômades também 
têm dificuldade de acessar direitos humanos. 
 As percepções hegemônicas sobre os grupos nômades interferem 
para que eles não sejam respeitados e incluídos em recortes separados da 
maioria. Berland e Rao (2004) enumeram três delas: a “falta de proprieda-
de legal do território”, a “origem incerta” e as “atividades econômicas que 
são consideradas desprezíveis”. Outro fator seria o fato de terem sua cultura 
transmitida oralmente, o que também contribuiria para que fossem conside-
rados “inferiores”.
 A justificativa da discriminação daqueles considerados nômades ba-
seou-se em teorias sociais europeias do século XVIII e XIX que afirma haver 
uma associação do nomadismo com o crime, considerando os nômades cri-
minosos e perigosos devido a uma condição genética e por isso incorrigíveis 
(Gilbert, 2014). 

Não só teorias sociais, como também mitologias e lendas teriam 
contribuído para a discriminação dos nômades. É muito comum em mitolo-
gias o nomadismo estar associado a uma condição punitiva. 

As representações sociais sobre a imagem dos Ciganos empregados 
pelo senso comum e pelo saber científico legitimou um discurso assimétrico, 
onde o tratamento erudito se sobressai sobre o ponto de vista dos ciganos. 
Nesse cenário, o nomadismo Cigano adquire um estado mitológico através 
da narrativa de que o nomadismo seria uma punição divina de errância eterna 
pela terra aos ciganos pois teriam roubado o quarto cravo destinado à cru-
cificação de Jesus e os pés tiveram que ser pregados com um cravo, pois os 
outros dois estavam nas mãos (FAZITO, 2006). Há também uma versão con-
trária desse mito, como conta o professor de literatura Ático Vilas-Boas da 
Mota e membro do Centro de Estudos Ciganos de Paris, de que o cigano que 
teria roubado o quarto cravo o teria feito para que Jesus não sofresse tanto, e 
por isso teria sido perdoado e não punido (CARVALHO, 1989). Porém, não 
há nenhuma menção aos ciganos no Novo Testamento e provavelmente não 
havia ciganos durante a crucificação de Cristo, já que teriam migrado da Índia 
só mil anos depois (MOONEN, 2013). 
 No Brasil, outra lenda contada pelos próprios ciganos é de que eles 
teriam sido condenados a viver na eterna errância e sem pátria porque se re-
cusaram a hospedar a Virgem Maria quando ela fugia (TEIXEIRA, 2009). O 
estudo do pesquisador Moacir Antônio Locatelli sobre ciganos no Rio Gran-
de do Sul na década de 70 revelou sete lendas associadas a passagens bíblicas 
envolvendo os ciganos e a condição de errância como punição: 
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1. Que os ciganos foram condenados a errar pelo mundo 
como penitência por não terem hospedado a Virgem Maria 
quando da fuga para o Egito. 
2. Que os ciganos foram condenados a errar pelo mundo 
como penitência por terem massacrado as crianças de Belèm. 
3. Que os ciganos foram condenados a errar pelo mundo 
como penitência por terem aconselhado Judas a vender Je-
sus. 
4. Alguns estudiosos afirmam serem eles filhos de Tubal-
caim; assim teriam que pagar pelo pecado de um dos seus, 
o ferreiro cigano, que furtou o quarto prego destinado a cru-
cificação de Cristo; por isso condenados a errar pelo mundo 
como penitência. 
5. Que os ciganos são descendentes de Adão e de uma mu-
lher anterior a Eva, e nasceram por isso sem pecado original, 
não estando, pois, submetidos ao trabalho e outros castigos, 
como residir em um só lugar, como o resto dos homens.
6. Que os soldados romanos ao crucificarem Jesus Cristo 
tencionaram usar quatro pregos mas um cigano roubou o 
quarto, o que estava destinado ao seu coração, e , em gra-
tidão, Cristo na cruz declarou que os ciganos podiam con-
tinuar a roubar. 
7. Um dia, Deus resolveu fazer o homem. Apanhou um pou-
co de barro e fez uma estátua e colocou no forno para cozer. 
Depois foi dar uma volta e esqueceu o trabalho. Quando 
voltou o homem estava queimado. Este foi o ancestral do 
negro. Deus começou então sua atividade, mas com medo de 
que o incidente se repetisse, abriu o forno antes do tempo. O 
homem estava pálido, e foi o antepassado dos brancos. Fi-
nalmente Deus fez uma terceira e correta tentativa – o último 
homem foi cozido no ponto e apareceu uma bela tonalidade 
morena – Era o primeiro cigano, disse o senhor Estevão (LO-
CATELLI apud DURANTE, 2014, p. 44). 

  Categorizações, como o “nomadismo” justificado pelo viés mito-
lógico da errância como punição, contribuíram para caracterizar os Ciganos 
através de atributos negativos que teriam justificado a violência simbólica 
contra eles. Por isso, as categorizações são mais do que regimes discursivos 
sobre as divisões classificatórias do mundo, e podem se constituir como for-
mas “legítimas” e monopolizadoras do modo de se representar a imagem dos 
ciganos. Há também uma associação da itinerância à preguiça e à ociosidade: 
“Os ciganos [...] pelo hábito de vagabundagem não gostam de ofícios seden-
tários...” (O Estandarte, 1871 apud Durante, 2014, p. 95). 
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 Os Ciganos recém-chegados na Europa Ocidental no final da Idade 
Média despertaram curiosidade por serem exóticos, mas rapidamente essas 
primeiras impressões foram transformadas em repulsa e preconceitos que 
fundamentaram a opinião popular sobre os ciganos. As impressões popula-
res sobre os ciganos foram incorporadas na literatura e nas representações 
artísticas da Idade Moderna, que tendiam a disseminar uma imagem amoral 
e depreciativa enquanto outras, ao mesmo tempo, difundiam uma imagem 
romântica dos ciganos boêmios e viajantes aventureiros e livres. 
 As representações coletivas da imagem dos ciganos no Ocidente re-
sultam de uma fusão da tradição popular com a tradição erudita. A tradição 
acadêmica incorporou no seu discurso científico conteúdos próprios do senso 
comum, como alguns mitos, lendas crônicas e depoimentos sobre os ciganos. 
Comumente, tais representações compartilham de posturas essencialistas, 
as quais tendem a reconhecer os ciganos como um grupo homogêneo e que 
considera como “menos ciganos” aqueles que não se inscrevem no que se 
convencionou como ciganos. Por exemplo, os “verdadeiros” ciganos seriam 
somente aqueles com uma existência nômade. 

Não só no discurso popular e erudito se nota tal visão homogênea, 
mas o mesmo fato se repete entre ciganos no Brasil, como alguns grupos 
de ciganos que acusam outros ciganos de serem “falsos ciganos” por serem 
sedentários, enquanto alguns grupos de ciganos sedentários consideram os 
grupos nômades como “primitivos” (MOONEN, 2013). Por isso, Fazito 
(2006) define o nomadismo cigano como uma categoria que “[...] não é uma 
categoria “natural” nem imutável, porém socialmente operativa e largamente 
performativa na construção da identidade cigana”. 

Não que essa seja a intenção de tais pesquisadores, mas afirma a 
postura do senso comum, e ao invés de os pesquisadores contribuírem para 
tensionar tal postura e trazer uma nova perspectiva, acabam por fomentá-la. 
Talvez esse não seja o sentido para tais autores, e não necessariamente os au-
tores compactuam com tais posturas, mas deve-se ter em mente que a escolha 
do uso do conceito de “nomadismo” pode indicar certas interpretações por 
alguns leitores.  
 Maria Goldfarb (2010), em sua pesquisa sobre os ciganos de Sousa 
(Paraíba), identifica um processo de fixação territorial desenrolado na década 
de 1980, que teria ocorrido através de uma articulação entre líderes ciganos 
e políticos locais na provisão de uma área doada por políticos. Ela recorre 
ao conceito de nomadismo para contrapor à fixação territorial como “seden-
tarização” e apresenta recortes de falas daqueles ciganos ao se referirem ao 
passado:
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Se é cigano porque é uma pessoa ativa, é coisa dada, deixada 
por Jesus mesmo, é o sinal de cigano, já veio dos tempos 
de atrás, vem de uma cidade que nós mesmos não conhe-
cemos, só conhecemos pelo pessoal antigo, que o cigano é 
filho natural do Egito, todos os ciganos. Mas não sei dizer, 
não chegou no meu conhecimento o nascimento, a posição 
dos ciganos, mas sei que foi sempre viajando pelo mundo 
(D, 66 anos).

Os ciganos são pessoas sempre muito humilhadas, mas mui-
to protegidas por Deus, pois nós ama [sic] muito a Deus, 
todos os ciganos. Porque os ciganos, nós somos definidos 
como pessoas assim, de vida errante. A diferença de quem é 
cigano e quem não é, é porque o outro povo vivia de morada 
e os ciganos vivia andando, perambulando pelo mundo, era 
essa diferença, compreende? (L, 78 anos).

  Nota-se que apesar da autora adotar o conceito de nomadismo, os 
próprios ciganos trazem outras categorias como “viajando”, “vida errante”, 
“vivia andando”, “perambulando pelo mundo” ao se referirem ao modo de 
vida anterior à “sedentarização”.  

Os discursos, seja aquele empregado pelo senso comum ou pela tra-
dição erudita se inscrevem em relações de poder onde o nomadismo compa-
rece como um símbolo na representação dos Ciganos. Por isso, as categorias 
exógenas possuem muitas armadilhas e é importante simetrizar o conheci-
mento popular e o erudito. 
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CAPÍTULO 06
OUTRAS LEITURAS POSSÍVEIS



242

 6.1 Devir-morador

Após trazer algumas reflexões sobre as implicações no emprego do 
conceito de nomadismo, retomamos a pergunta de abertura do capítulo ante-
rior: ao deparar-se com ciganos que demonstram interesse em ter um terreno 
próprio e morar em galpões, é possível dizer algo diferente do que apenas 
concluir que haveria um processo de sedentarização?  

Segundo o senso comum e grande parte da ciganologia, se o Cigano 
pratica o deslocamento é considerado nômade, e se permanece fixado em um 
só lugar é considerado sedentário. Mesmo com tamanha diversidade cultu-
ral entre os Ciganos, o nomadismo esteve associado aos Ciganos como um 
todo, embora nem todos os ciganos pratiquem o nomadismo. De acordo com 
Moonen (2013), apenas 10% dos Ciganos são itinerantes, e em alguns países, 
alguns Ciganos nunca teriam tido uma vida itinerante.

Na escala binária nomadismo/sedentarismo, alguns autores oferece-
rem um caminho do meio para neutralizar essa polarização ao considerar a 
existência de seminômades ou semisedentários. 

Phillips (2001) estabelece o grau de “nomadismo” através da fre-
quência dos deslocamentos. Os nômades seriam aqueles que se deslocam 
constantemente, seja pela procura de uma nova pastagem ou área para comér-
cio, que para ele são os “verdadeiros” nômades, pois se movem continuamen-
te, e os seminômades, podem valer-se daqueles grupos nos quais uma parte 
viaja enquanto a outra fica num lugar fixo, ou para aqueles grupos que todos 
os membros se fixam em um período e se deslocam apenas no restante do 
ano. Por exemplo, quando povos praticam o pastoralismo e decidem praticar 
atividades suplementares, como a agricultura, em determinadas épocas do 
ano e se fixam. O próprio autor reconhece que essas categorias são imprecisas 
e que antes de adotá-las deve-se descrever bem os padrões migratórios. 

Louekari (2000) também traz a noção de seminômades, sendo os 
nômades aqueles que vivem da coleta, caça ou da criação de animais e se 
mudam constantemente durante um ano. Exemplifica com os Lapões da Es-
candinávia e os Nenets do Norte da Rússia. Já os seminômades são aqueles 
que permanecem em casas em temporadas de frio extremo, e no restante do 
ano saem para praticar a coleta e a pesca enquanto moram em acampamentos 
temporários, a exemplo dos Udeges da Província Krai na Rússia. 

Na ciganologia, Santos (2002) traz, além dos conceitos de “noma-
dismo” e “sedentarismo”, o “semi-sedentarismo”, sendo este referente a gru-
pos de Ciganos, sobretudo os Kalderash, que têm casas em lotes privados e 
em bairros nobres, mas optam por acampar nos quintais de tempos em tem-
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pos. Tal autora define o sedentarismo Cigano como uma forma de habitar 
áreas urbanas em casas próprias ou alugadas, em bairros ou ruas, mesmo que 
de tempos em tempos saiam à procura de melhores condições financeiras. E 
quando permanecem por muito tempo em uma mesma rua, normalmente esta 
passa a se chamar “rua dos ciganos”. Segundo ela, a prática do nomadismo 
estaria enraizada nos Ciganos, e por isso a sedentarização não aconteceria em 
sua total amplitude, mas de forma parcial. 

As antropólogas Medeiros, Batista e Goldfarb (2014) em seus tra-
balhos de campo com Ciganos em Sousa (Paraíba) propõem a compreensão 
dos deslocamentos dos Ciganos que, assim como os ciganos que acompanhei, 
antes se deslocam à cavalo e agora em automóveis, além de morarem em ca-
sas. Segundo elas, mesmo depois dos Ciganos em Sousa terem conseguido o 
direito de uso de um terreno pela prefeitura, ainda assim mantiveram a prática 
da mobilidade, ainda que de uma forma ressignificada, a exemplo das viagens 
que fazem para visitar parentes. Em entrevista, um Cigano em Sousa relacio-
nou o vocábulo “Cigano” com o verbo “seguir”, como aquele que “segue”, o 
que mostra que mesmo que esses Ciganos tenham se estabelecidos em casas, 
ainda assim prezam e se imaginam em uma condição de itinerância. Apesar 
desse novo fenômeno, elas alegam que morar em casa não significaria uma 
“plena sedentarização”, pois a moradia Cigana, mesmo que permanente, é 
tratada como provisória. Assim como Santos (2002), elas concordam que não 
seria possível concluir a possibilidade de uma sedentarização Cigana em sua 
total amplitude. 

Ainda que alguns autores neguem a possibilidade de uma “plena 
sedentarização” dos Ciganos, pretende-se descartar aqui a ideia de que é pos-
sível classificar um fenômeno em si como de caráter pleno, seja sedentário 
ou nômade. Nomadismo ou sedentarismo não são atributos de um fenômeno 
em si e nem de grupo social como se fossem um traço cultural possível de 
ser catalogado. 

Deleuze e Guattari (1997) trazem uma outra noção ao explicar que 
nomadismo ou sedentarismo não está na coisa em si. O nomadismo se mani-
festa como um ato de reinvenção frente a uma disciplina, é uma expressão de 
uma potência desterritorializadora. Apesar da dicotomia nômade/sedentário 
- liso/estriado, trazidas por eles, essas não estão postas em contradição abso-
luta, já que a transição de uma para outra está continuamente em fluxo, ora 
se passa do nomadismo para o sedentarismo, e ora se passa do sedentarismo 
para o nomadismo. O que existe são devires-nômades e devires-sedentários. 
Nada é nômade ou sedentário por excelência. Por isso, não é possível clas-
sificar os ciganos como nômades ou sedentários e nem é possível dizer que 
morar em casa é atributo do sedentário e morar em barraca viajando seja 
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atributo do nômade, pois reconhece-se que as fronteiras entre nomadismo e 
sedentarismo não estão em oposição absoluta. Se nada é nômade ou sedentá-
rio por excelência, não se pode dizer que um berbere que caminha no deserto 
é nômade e nem que um cigano que mora em casa é sedentário, como explica 
Deleuze e Guattari:

É que as diferenças não são objetivas; pode-se habitar 
os desertos, as estepes ou os mares de um modo estriado; 
pode-se habitar de um modo liso inclusive as cidades, ser 
um nômade das cidades (por exemplo, um passeio de 
Miller, em Clichy ou no Brooklin, é um percurso nômade 
em espaço liso, faz com que a cidade vomite um patchwork, 
diferenciais de velocidade, retardos e acelerações, mudanças 
de orientação, variações contínuas... (DELEUZE; GUATTA-
RI, 1997, p. 166).

 As teorizações de Deleuze e Guattari sobre o nomadismo se desta-
cam das demais pois não se restringem a uma definição estritamente espa-
cial caracterizada por uma frequência de deslocamento, e nem a um atributo 
identitário. Na perspectiva de Deleuze e Guattari, a oposição sedentarismo/
nomadismo também se explica pela dicotomia aparelho de Estado/máquina 
de guerra. Nessa perspectiva, o modo de vida nômade envolve uma com-
preensão da possibilidade de reinvenção de si e resistência (como uma má-
quina de guerra) ao aparelho de Estado. Assim, o nomadismo não está uni-
camente relacionado a uma qualidade espacial, e sim a modos subversivos 
de se relacionar com o mundo hegemônico que poderia se manifestar não só 
nas territorialidades, mas também em outras instâncias, como no modo de se 
vestir por exemplo. Nomadismo é então um potencial de variação contínua 
frente à imprevisibilidade que escapa ao controle hegemônico. 

Apesar dos ciganos demonstrarem interesse em ter um terreno pró-
prio, os ciganos continuam se reinventando através dos deslocamentos. No 
primeiro semestre de 2017, após a morte trágica ocorrida em Araras, os ci-
ganos envolvidos deixaram imediatamente o acampamento, inclusive aquela 
família que possuía a propriedade do terreno onde estava a barraca. Depois, 
no segundo semestre de 2017, em Canário, ciganos que tinham a propriedade 
do terreno onde estavam também deixaram para trás o acampamento após 
o assassinato de um cigano. Em ambos casos, os ciganos com propriedades 
dos terrenos onde moravam saíram sem a certeza se conseguiriam vender o 
lote. Tempos depois, alguns ciganos voltaram para tentar fazer a venda dos 
lotes, mas precisaram negociar com traficantes que teriam se apropriado dos 
mesmos. Dos ciganos que possuíam lote em Canário, apenas um não conse-
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guiu recuperá-lo para vender, mas segundo Ester, ele não estaria preocupado 
com isso.  

No nomadismo a relação com a terra é a desterritorialização, en-
quanto que no sedentarismo a relação com a terra está mediada por regime de 
propriedade e aparelho de Estado (DELEUZE; GUATTARI, 1997). Apesar 
da posse do terreno pretendida pelos ciganos, a intenção não é a proprieda-
de como um fim em si, mas sim um meio para a viabilização do estar entre 
parentes. E essa posse não é mediada pelos aparelhos do Estado, pois não 
possuem escrituras que oficializem a propriedade do terreno.

A Natália nunca morou em casa, mas imagina como deve ser ao des-
crever: “Casa é bom porque tem sossego, limpou tudo e fica quieto”. Nesse 
caso, morar em casa não indica estar parado, mas sim estar quieto. Como 
vimos anteriormente, estar quieto não é equivalente a estar parado, já que es-
tar parado significa estarem fixos e não na iminência de se mudarem. Ainda 
assim, estar quieto inclui a possibilidade de ter que sair a qualquer momento. 
Ou seja, morar em casa para os ciganos não quer dizer que irão se fixar na-
quele lugar, mas que terão uma rotina mais sossegada já que na barraca entra 
muita poeira e precisam varrer todos os dias, ou mais de uma vez por dia. 
Em outro momento, a Natália disse que “Era bom ter terreno, quem não quer 
morar no que é seu e parar de ficar andando pelo mundo?”. Nessa fala, ela 
contrasta morar com ficar andando pelo mundo. Porém, o que foi verificado 
é que mesmo a posse do terreno não os impedirá de se mudarem diante do 
inesperado. 

Quando perguntei à Bruna se os ciganos que estão morando em 
galpão ou rancho virariam “moradores” ela respondeu: “Vira ué, porque vai 
morar toda vida lá”. Na relação com os garrons, os ciganos se opõem a eles 
delimitando-os como moradores, mas colocam em perspectiva a possibilida-
de de se tornarem moradores quando saírem da barraca para morar em galpão 
ou rancho. E nessa situação, ainda assim são ciganos. 

Quando o cigano diz que pode se tornar morador, não é para iden-
tificá-los e igualá-los aos moradores, mas para diferenciá-los de si mesmos. 
O ser morador ou ser viajante não são entidades fechadas, mas são fluxos 
que atravessam e que nunca estão prontos, mas em constante transformação. 
Nota-se no pensamento cigano um próprio princípio nômade, pois entendem 
que não um existe um cigano que é um absoluto viajante, e que passa a ser um 
morador absoluto e deixa de ser cigano. O cigano como viajante ou o cigano 
como morador não existem independentemente, mas sim simultaneamente. O 
movimento de auto diferenciação do cigano em morador é um “devir”, é uma 
diferença positiva antes que opositiva, é uma multiplicação do ser cigano, 
uma atualização do ser cigano.
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O devir é literalmente o que escapa tanto à mimesis — a imi-
tação e a reprodução — quanto à “memesis” — a memória 
e a história. O devir é amnésico, pré-histórico, anicônico e 
estéril; ele é a diferença na prática (VIVEIROS DE CAS-
TRO, 2007, p. 116). 

 Para os ciganos, ser viajante não é um estado absoluto, mas uma fase 
relativa. É um potencial que pode se atualizar ou não, algo pré-característico 
que pode se manifestar ou não. Ser cigano não se faz na condição identitária 
estática, mas em uma potência de auto-diferença. É na relação com o outro 
que o cigano se constitui como cigano ou não. A imagem que o cigano faz de 
si é não-identitária, isto é, ao considerarem que podem ser ciganos e também 
moradores, é como uma tentativa de “engolir” do outro aquilo que ele tem de 
outro sem produzir identidade, mas para se auto-alterar (GORDON, 2006, p. 
9). Dessa forma, aposto na extração do potencial da conceituação dos ciga-
nos sobre estados não-absolutos para fazer uma aproximação com a ideia de 
“devir” de Deleuze (1997). 

Um cigano que se diferencia do morador, mas ao mesmo tempo 
coloca em perspectiva a possibilidade de se tornar um morador sem deixar 
de ser cigano, traz relações de devires. O devir é o que escapa à imitação, 
é uma diferença na prática. Devir-morador não é a mesma coisa que virar 
morador, porque tão logo quando o cigano vira morador, depois não é mais. 
Devir-morador não é simplesmente uma oposição ao cigano viajante, mas 
sim uma positividade, um outro modo de ser, que não é um cigano equivalen-
te ao morador, mas é uma terceira posição, que não é nem um cigano e nem 
um morador, mas é o devir-morador, onde cada um fornece uma base para o 
outro, e são mutuamente condicionantes.

O devir-morador é operador da multiplicidade, e essa é diferente 
de identidade, é um processo atualização de um virtual, sem pretender ocu-
par uma categoria taxonômica. Então, quando o cigano está morando, não 
aponta para um processo de sedentarização, mas sim o contrário, como um 
ato nomádico que o faz diferenciar de si mesmo. Deve-se ter em mente que 
multiplicidade não equivale a pluralidade, pois não é algo maior que um, 
mas menor que um, como vários elementos diferenciantes em si mesmo, uma 
diferença positiva ao invés de opositiva. Assim, não temos um cigano que se 
muda e que se opõe ao outro que mora; temos um cigano múltiplo. 

Tal potencial variacional não é exclusivo aos ciganos. Qualquer cul-
tura e subjetividade não têm existência independente de sua atualização nas 
relações sociais, então pressupõem variações relacionais (VIVEIROS DE 
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CASTRO, 2002, p. 120). Ao invés de se pensar que existem sociedades deli-
mitadas que se relacionam entre si, o que se tem é uma rede com agentes que 
se afetam e são afetados. O nomadismo, no sentido deleuziano, não é uma 
característica, e sim uma condição que não é própria de um grupo específico, 
mas que pode ser de qualquer sujeito, já que a variação relacional está para 
todos. O nomadismo aparece como uma reinvenção de si e o devir como 
poder se diferir de si mesmo, se multiplicar. Apesar de estar no horizonte 
de todos, o nomadismo encontra terreno fértil onde o aparelho do Estado se 
ausenta, pois este é a manifestação do sedentarismo que gira em torno da 
conservação e impede a atualização do potencial inventivo. 

Nesse sentido, o nômade é aquele que não se desloca, que se terri-
torializa para depois desterritorializar (DELEUZE, GUATTARI, 1997). Essa 
noção enraíza-se no pensamento bergsoniano ao conceber a duração do mo-
vimento. Para ele, a duração do movimento não é estática, mas é mudança, 
e a mudança ou a reinvenção de si, só é possível quando passado, presente e 
futuro se fundem (BERGSON, 1999). Nesse sentido, o nomadismo também 
precisa de uma duração para acontecer. A reinvenção é a ocupação de um 
outro lugar no mundo, mas só é possível ocupar outro lugar se tiver um ponto 
de partida, isto é, um território de onde se parte para outro, por isso, o nômade 
é antes de tudo, aquele que não se desloca. 

 6.2 Devir-brasileiro

No Brasil praticamente não há políticas públicas específicas para os 
Ciganos, e para usufruir das políticas públicas disponíveis, precisam se sub-
meter às condições necessárias aos cidadãos brasileiros, como obter um re-
gistro oficial, ou matricular os filhos na escola para acessar ao Bolsa Família. 
 Como vimos, os ciganos de gerações mais antigas não possuíam 
nenhum tipo de registro oficial pois eram nascidos em barraca, e nem fre-
quentavam escolas. Mas no contexto atual, passaram a se beneficiar de po-
líticas públicas, ainda que de forma não satisfatória segundo alguns, porém, 
ao mesmo tempo precisam se colocar como cidadãos brasileiros para terem 
esse acesso, em algumas situações podem se diferenciar dos brasileiros para 
se afirmarem como ciganos. 

Ao mesmo tempo em que buscam uma tutela do Estado, os ciganos 
também procuram se afirmar com uma lógica e autogestão própria. Por exem-
plo, muitos deles possuem além do nome oficial registrado nos documentos, 
um nome social que usam para se comunicar entre si. Enquanto o nome ofi-
cial instrumentaliza a relação burocrática com o mundo dos brasileiros, o 
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nome social é o que eles escolhem para expressar uma subjetividade. O nome 
social pode ser criado logo após o nascimento e fazer referência a alguma ca-
racterística singular da criança recém-nascida. Bruna afirma que alguns ciga-
nos teriam dificuldade de pronunciar certas palavras, e por isso o nome social 
escolhido deveria ser facilmente pronunciado. Em uma primeira conversa 
com um cigano, este pode se apresentar com o nome oficial ao invés do nome 
social como uma forma de dosar o acesso de um garrón ao mundo cigano. 

Vekerdi (1988), ao pensar sobre os Ciganos na Hungria, aponta dois 
modos distintos de posturas presentes nas políticas públicas: integração e 
assimilação. De acordo com a terminologia política húngara, “integração” 
(beilleszkedés) diz respeito às medidas que estão de acordo com as leis do 
país e não prejudicam a cultura das minorias étnicas. Por outro lado, a “as-
similação” (beolvadás) indica a alteração da cultura das minorias étnicas 
(como o abandono da língua-mãe), seja de forma voluntária ou compulsória, 
para ser contemplado em algumas medidas públicas. 

Ainda que não haja políticas públicas específicas para Ciganos no 
Brasil, uma das que se aproxima mais de uma intenção de integração, defini-
da por Vekerdi, é o Direito à Educação Itinerante que prevê o direito à matrí-
cula em instituições de ensino públicas e privadas para crianças, adolescentes 
e jovens em situação de itinerância (BRASIL, 2013b). 

O fato de um cigano matricular o filho na escola como um pré-requi-
sito para o acesso ao Bolsa Família poderia ser entendido como uma prática 
assimilatória da cultura cigana considerando que até uns anos atrás a alfabe-
tização completa não seria uma prioridade para eles? Os ciganos geralmente 
frequentam a escola até se alfabetizarem sem completar o ensino fundamen-
tal. As meninas ciganas podem interromper os estudos assim que decidem 
se casar e os meninos quando não há interesse em continuar. Apesar de se 
submeterem a uma condição necessária para receber ao Bolsa Família, os 
ciganos frequentam a escola ao modo deles. Há casos também, como o de 
Pablo, que completou o ensino fundamental, interrompeu os estudos em 2018 
antes de iniciar o ensino médio e pretende retornar em 2019. 

Ceder às condições necessárias para acessar às politicas públicas ou 
incorporar práticas que não necessariamente são consideradas “ciganas” não 
quer dizer que estejam sendo assimilados ou que há uma perda da “cultura” 
cigana. Apesar da tendência de circunscrevê-los em um grupo identitário, o 
entendimento que se adota aqui é que já não é possível delimitar sociedades 
ou grupos (como consta no capítulo sobre o método), mas sim pensar em 
redes nas quais os agentes afetam e são afetados. 

Assim como a categoria de morador e de cigano viajante também 
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não é absoluta, a categoria de “ser cigano” também não, e assim um cigano 
pode se tornar brasileiro sem deixar de ser cigano. Por isso propõe-se en-
tender haver o devir-brasileiro, ao invés de concluir que os ciganos estão 
sendo assimilados. Devir-brasileiro não como uma oposição absoluta nem 
aos brasileiros nem aos ciganos, mas como um processo operador de uma 
multiplicidade, que faz o cigano diferenciar a si mesmo. 

Mesmo com todas as transformações significativas apontadas nos 
últimos capítulos, os ciganos não se consideram menos ciganos, e se reco-
nhecem como ciganos, e se afirmam como ciganos nas redes sociais. Assim, 
também não se pode falar em assimilação ou perda cultural, já que essencial-
mente as culturas estão em constante transformação, e da mesma forma que 
os brasileiros afetam os ciganos, os ciganos também afetam os brasileiros. 
Não só brasileiros e ciganos são agentes dessa transformação, mas tudo que 
está em relação com eles.

Da mesma forma quando os ciganos deixam de frequentar a Igreja 
Católica para frequentar Igrejas Evangélicas, fato que tem sido crescente, 
ou escolhem assistir canais evangélicos pela televisão, não faria do cigano 
menos cigano, pois frequentam as Igrejas aos seus modos5. 

Retomando Clastres (2013), as sociedades contra o Estado o são 
porque resistem ao Estado ao se posicionarem, mas não o fazem como com-
batentes do Estado, e sim como sociedades que se mantém mesmo com a 
presença do Estado. Essa postura também se nota nos ciganos, que podem 
incorporar elementos novos e usufruir dos direitos sem precisar se subordi-
nar completamente ao Estado ou ao modo de vida hegemônico. Essa postura 
implica em uma atitude ativa contra o Estado e não uma atitude coercitiva 
que luta contra ele, mas sim que se posiciona de forma que produz uma sub-
jetividade cigana. Ferrari (2010, p. 308) também faz a associação da teoria de 
Clastres com os ciganos calon em São Paulo: 

“Contra”, no contexto calon, não significa resistência ao Es-
tado, pois não se quer “impedir” seu surgimento, nem reagir 
ao seu poder. “Contra” é antes uma afirmação positiva que 
produz “outra coisa” – a “calonidade” – que em si mesma 
contém a recusa do Estado.

5. O foco desta pesquisa não se debruçou sobre a relação dos ciganos com as igrejas evangéli-
cas, aspecto que se desdobraria como um novo objeto de estudo, mas já tem sido estudada por 
outros pesquisadores que afirmam haver no Brasil desde Ciganos muçulmanos, como espíritas 
e maçons (APOLINÁRIO, 2017). 
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 6.3 Enjoar como a produção do devir  

A autora Nicole Martinez (1989), em seu livro sobre Ciganos na 
França, os classifica como nômades, aqueles que viajavam a pé, ou em char-
retes e viviam em barracas, opondo aos sedentários, como aqueles fixados 
em bairros há algumas gerações. Segundo ela, essa divisão não é tão precisa, 
pois no mesmo lugar onde estão fixados, pode haver aqueles que praticam a 
itinerância, e sugere que falar de nomadismo deveria ser só quando os Ciga-
nos praticassem a itinerância por opção e não de forma compulsório devido 
às expulsões. Para a autora o nomadismo depende dos meios de locomoção e 
da razão dos deslocamentos. 
 Ao perguntar para os ciganos porque eles se mudam, a resposta é 
diferente quando se pergunta de uma forma genérica ou quando se pergunta 
sobre um caso específico. Quando se pergunta de uma forma geral respondem 
que se mudam porque enjoam, e nesse caso o deslocamento parece se rela-
cionar a uma escolha própria, mas quando respondem que se mudam porque 
o proprietário pediu para se mudarem, nesse caso o deslocamento parece re-
sultar de um ato impositivo. 

Joana disse que se mudam porque “a gente enjoa do lugar e muda, 
vai ficando, vai ficando e muda” e Noá afirma que ciganos gostam de viajar, 
porque enjoam do mesmo lugar. Marconi também compartilha dessa opinião 
e diz que ficam uns 7 meses em um lugar e depois enjoa e se muda. A Sara 
explica:

Antes tinha mais área pro cigano ficar, então quando enjoava 
de um lugar ia pro outro. Quando enjoava do outro ir pro 
outro. Enjoar é quando cansa de ficar num lugar só, aí ia pra 
um outro. Aí agora não, agora não tem essa coisa de mui-
to lote pro cigano ficar. Ou também talvez pode ter mas os 
donos não deixa ficar, aí agora o cigano quer mais apoiar 
porque o cigano tá tudo comprando casa, seus lote. Não tem 
mais cigano andando no mundo que nem antigamente.

Ao perguntar especificamente porque se mudaram de determinado 
acampamento, a resposta não era porque enjoavam, mas apontavam um mo-
tivo específico, seja este relacionado a alguns dos elementos sustentadores do 
apoio, com exceção de uma vez que o Fabiano disse que saiu de Beija-flor 
porque enjoou de ficar lá. 

Pinto (2016) acredita que os Ciganos se dizem amantes das viagens 
como uma maneira de transformar em positiva a imagem que os não-ciganos 
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fazem da itinerância, para que essa não fosse associada a fatores negativos, 
como furtos. A ciganologia se divide entre aqueles que justificam o deslo-
camento cigano como uma ideologia a favor da errância e da liberdade, que 
cria a imagem do Cigano viajante, e aqueles que dizem que os deslocamentos 
seriam compulsórios. 

De acordo com Bonomo (2010) e Medeiros & Batista (2015) a itine-
rância teria sido uma estratégia de sobrevivência frente à condição de segre-
gação que sempre implicou na expulsão dos Ciganos, ao invés de uma busca 
pela liberdade. Nessas condições, sugerem que a vida itinerante dos Ciganos 
não teria sido uma escolha, e sim uma condição inevitável, seguida da adoção 
da noção de liberdade ao imaginário Cigano como uma forma de ressignificar 
positivamente as expulsões constantes.

Nesse sentido, acredita-se que os Ciganos tentariam passar a ima-
gem de uma escolha pela vida errante e livre, como o cigano Melquíades do 
livro “Cem anos de solidão” do autor Gabriel García Marques, um Cigano 
destemido e eterno viajante. A apropriação do nomadismo como ideologia 
aparece não só na relação inter-étnica entre Ciganos e não-Ciganos, mas tam-
bém intra-étnica. Isso se nota quando alguns Ciganos Kalderash se diferen-
ciam da existência nômade dos Ciganos Calon alegando ser uma reminiscên-
cia de um passado primitivo (FAZITO, 2006). 

Fazito (2006) também questiona se o deslocamento dos ciganos se 
daria por uma ideologia em torno de um desejo próprio de vaguear ou se seria 
mais adequado colocar em primeiro plano as tensões espaciais que geraram 
constantes perseguições e obrigaram os ciganos a se deslocarem devido às 
expulsões. Como afirma Ian Hancock: 

[...] tem sido demonstrado que a mobilidade da população 
romani foi o resultado de circunstâncias históricas, que na 
maioria dos países não deixaram outra opção aos ciganos 
senão as torturas e mortes, forçando as famílias ciganas a se 
mobilizarem em um estilo de vida nômade [e, como se não 
bastasse], tal mobilidade foi [então] romantizada na ficção, 
tornando-se o aspecto principal do estereótipo cigano (HAN-
COCK, 1987, p. 130).

Muitas foram as políticas anticiganas, como a escravidão, a prisão, a 
deportação, o isolamento, a assimilação compulsória e o extermínio físico ou 
genocídio (SANTOS, 2002). Além da Romênia, os Ciganos também foram 
escravizados em diferentes momentos em outras partes do mundo, como no 
reinado de Eduardo VI na Inglaterra e na Espanha após uma medida pública 
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de 1538 que os condenavam à escravidão perpétua (GUIMARAIS, 2012). 
 No início do século XV, a Escócia ordenou aos Ciganos recém-che-
gados que deixassem o país. Caso não o fizessem, seriam deportados, presos 
e teriam seus bens confiscados, podendo ser julgados como criminosos e exe-
cutados. Em 1596, cerca de 100 Ciganos foram executados em York apenas 
por serem Ciganos. Essas penalidades permaneceram até 1783 e se esten-
deram para todos os estrangeiros considerados “vagabundos”, de costumes, 
idiomas e comportamentos “duvidosos” (OKELY, 1983).  
 Em 1500, foi proibida a circulação de Ciganos pela Alemanha com 
um prazo de três meses para que deixassem o país com a punição, em caso de 
descumprimento, através de torturas, orelhas cortadas e marcação com ferro. 
Apenas alguns Ciganos envolvidos com a apresentação de ursos conseguiram 
permanecer no país pois eram confundidos com saltimbancos húngaros e po-
lacos (SANTOS, 2002). 

Devido às problematizações em torno das questões que envolvem a 
interpretação do nomadismo, outros autores vão fazer uso da noção de “diás-
pora” para discutir o deslocamento Cigano. Marcos Guimarais (2012), em 
sua tese sobre territórios e ativismo cigano, emprega o conceito de “diáspora” 
definido como uma dispersão geográfica para compreender os deslocamentos 
ciganos. Medeiros & Batista (2015) também sugerem a noção de diáspora 
para compreender a itinerância dos Ciganos localizados na Paraíba, como 
uma forma de evitar a restrição de análise apenas a partir do dualismo noma-
dismo/sedentarismo.
 Para a compreensão da itinerância cigana algumas autoras propõem 
uma aproximação com a noção de diáspora empregada nos deslocamentos 
forçados dos judeus como uma complementação do conceito de nomadismo 
(MEDEIROS, BATISTA, GOLDFARB, 2014). Apesar da ideia de diáspora 
estar relacionada com mais ênfase aos judeus, ela também permite pensar nos 
deslocamentos em massa de outras populações ditas tradicionais, como as 
migrações caribenhas, curdas, palestinas e ciganas. 
 A aproximação entre a itinerância Cigana e a diáspora judia aconte-
ce no ponto em que os deslocamentos de ambos não teriam se dado principal-
mente por uma vontade própria, mas sim por uma mobilização forçada con-
sequente das expulsões. Assim como os judeus, os ciganos também estiveram 
à margem dos Estados e lidaram com processos de exclusão e constantes 
expulsões, foram alvo da perseguição nazistas que atingiu Ciganos e judeus 
na Segunda Guerra Mundial, além das políticas de assimilação dos países 
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comunistas no pós-Guerra6. 
 Estima-se que aproximadamente um terço dos ciganos europeus, 
cerca de 250 a 600 mil, foram exterminados nos campos de concentração 
nazista onde eram identificados com triângulos pretos ou marrons (FAZITO, 
2006). O número de Ciganos internados no campo de concentração em Aus-
chwitz contabiliza 23.000 Ciganos, sendo que 20.000 foram exterminados e 
o restante transferidos para outros campos (SANTOS, 2002). 
 A discriminação dos Ciganos na Alemanha teria se iniciado em 1899 
quando foi criado uma Seção Especial de Questões Ciganas na Bavária que 
em 1929 tornou-se uma Central Nacional, com sede em Munique, para julgar 
as infrações cometidas pelos ciganos e emitir decisões como a proibição da 
transação dos ciganos pelo país. A partir de 1933, com Hitler no poder, a per-
seguição aos ciganos se tornaram mais severas (SANTOS, 2002).
 Os Ciganos foram executados não só em campos de concentração, 
mas também eram assassinados decorrentes dos mitos difusores da crença da 
existência de grupos rotulados de “associais” com uma tendência genética 
propensa ao crime, ou eram esterilizados para eliminar a capacidade de pro-
criar ou foram deportados. Enquanto no Reino de Portugal e Espanha a per-
seguição cigana se fez através de um discurso teológico com apoio da Igreja 
Católica, na Alemanha nazista substitui-se pelo argumento científico no qual 
acredita-se haver uma raça ariana pura na qual os Ciganos representavam 
uma ameaça (GUIMARAIS, 2012). 
 Mesmo com medidas de tentativa de integração dos Ciganos nos 
países da Europa do Leste após a Segunda Guerra Mundial, na sociedade 
socialista das década de 1950 e 1960, ainda era proibida qualquer forma de 
itinerância, como ocorreu na Tchecoslováquia em 1958 através da Lei 74 que 
confiscou carroças e cavalos dos Roma (FIENBORK, MIHÓK, MÜLLER, 
1998).

Apesar das constantes expulsões e perseguições e do extermínio 
dos Ciganos, seria insuficiente considerar esses fatores como únicos motivos  
para entender os deslocamentos, o que não exima a extrema relevância e 
a urgência de investigação desses acontecimentos, pois é sabido que pouca 
documentação se tem até hoje sobre o decurso das deportações, dos respon-

6. Dentre os Estados comunistas, a Iugoslávia do presidente Josip Tito foi uma excessão entre 
aqueles países que formularam políticas públicas de assimilação dos ciganos. Contendo uma 
das maiores concentrações de ciganos do mundo, sobretudo na Sérvia e Macedônia, a Iugoslá-
via foi o único Estado comunista que não tentou extinguir o nomadismo cigano empurrando-os 
à sedentarização e Tito ainda cogitou a criação de uma zona autônama cigana na Macedônia 
(GUIMARAIS, 2012). 
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sáveis e dos executantes (FIENBORK, MIHÓK, MÜLLER, 1998). Há ainda 
outras teorias de que os deslocamentos Ciganos não teriam sido só conse-
quência das expulsões, mas uma necessidade para encontrar novos lugares 
mais favoráveis para exercerem suas atividades econômicas, não por lugares 
onde podem adquirir maior variedade de mercadorias para o comércio, mas 
também onde podem vender com mais facilidade. A itinerância Cigana tor-
nou-se parte constitutiva da dinâmica espacial dos ciganos, e por isso, esses 
deslocamentos foram interpretados como uma característica intrínseca à con-
dição cigana. Apesar disso, sabe-se que muitos dos deslocamentos Ciganos 
se deram por consequência das constantes expulsões, seja por perseguição 
étnica ou por conflitos com os proprietários dos terrenos onde acampavam 
ou com a vizinhança.  
 Segundo Silva (2006), o deslocamento cigano segue o caminho da 
sobrevivência, assim, quando um lugar não estiver mais rendendo à sobre-
vivência econômica, os ciganos se mudariam. Existem outros fatores que 
influenciam na permanência em um lugar, como a receptividade ou não dos 
gadjés. 
 O deslocamento também poderia ocorrer por motivos familiares, 
como em casos de casamentos, funerais, batizados e festas, ou mortes ocor-
ridas por motivos internos, que implica no deslocamento das famílias do as-
sassinado e do criminoso, geralmente para outro estado sem retornar de onde 
saíram.  Segundo Santos (2002) após um caso de assassinato no acampamen-
to, os Ciganos Calons abandonariam aquele lugar pois acreditam que após a 
morte os espíritos continuariam ali. 
 Nem sempre todos os Ciganos foram expulsos, inclusive os Ciganos 
de circo normalmente conseguiam áreas pré-estabelecidas pelas prefeituras 
locais ou terrenos alugados, o que teria favorecido para que os acampamentos 
fossem aceitos pela vizinhança. Mesmo que não fossem expulsos, os Ciganos 
de circo pretendiam partir, como se nota nessa fala em entrevista dada a San-
tos (2002, p. 140): “Cansamos de ficar aqui... Estamos acostumados a andar 
com o circo... Vamos atrás de algum circo que nos queira...”. Ou mesmo 
aqueles Ciganos que estão em áreas periféricas da cidade onde falta infraes-
trutura urbana e o solo não é hipervalorizado, estão em terrenos que ainda não 
são alvo da especulação imobiliária, o que possibilita o acampamento sem a 
expulsão.
 Alguns Ciganos da Grande São Paulo, em entrevista sobre as ex-
pulsões dos Ciganos realizadas pela pesquisadora Santos (2002), apesar de 
considerarem que a repressão contra eles teria se intensificado, disseram não 
sentir tanto o impacto da marginalização que sofrem já que conseguem se 
habituar rapidamente em outro espaço. 
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Para Santos (2002) o nomadismo também é uma forma dos Ciganos 
resguardarem sua cultura, já que um contato prolongado com os não-ciganos 
poderia comprometer a manutenção da cultura Cigana e ameaçar as tradi-
ções e valores, assim, considera a itinerância não só como um afastamento 
espacial, mas também cultural e uma resistência à sociedade majoritária para 
se manterem íntegros. Identifica também formas de resistência não só no no-
madismo, mas mesmo naqueles Ciganos em processos de sedentarização que 
permanecem fiéis a outros traços culturais Ciganos, como a língua, ou traba-
lhos não ligados ao mercado de trabalho e a proletarização. 

Para Moonen (2013), da mesma forma como existem Ciganos que 
praticam a itinerância de forma voluntária, existem também aqueles que a 
praticam de forma compulsória, além daqueles Ciganos sedentários que o são 
por motivos voluntários e compulsórios. 

E os ciganos de Araras e Tucano? Quando o proprietário solicita que 
deixem o terreno, parece indicar que os ciganos não teriam escolha de ficar. 
Quando decidem se mudar porque um parente morreu ou quando não estão 
satisfeitos com as condições que o terreno oferece faria sentido pensar sobre 
deslocamento compulsório ou voluntário?

Os ciganos precisam se mudar quando o proprietário solicita que 
deixem o terreno, mas, como vimos, esse não seria o único motivo dos des-
locamentos ciganos, e como trouxe na fala do Ed: “quando enjoa não é por 
causa do lugar não, é por causa das pessoas, quando casam ou alguém mor-
re”. Além disso, conta que “se o pessoal não tocar nós, a gente fica”. A partir 
da fala do Ed, os ciganos ficariam em um mesmo acampamento pelo tempo 
que os proprietários permitissem, mas um motivo pessoal relacionado a um 
casamento ou morte de parente os faria se mudar. 

Em um primeiro momento, quando expõem que se mudam porque 
enjoam ao invés de dizerem que se mudam porque o proprietário pediu o 
terreno, por exemplo, parece haver uma contradição entre os motivos apre-
sentados, como se se mudar porque enjoa não equivalesse a mudar porque o 
proprietário do terreno pediu. Porém, quando Ed diz que enjoar também pode 
ser “por causas das pessoas” é possível entender que enjoar não é o contrário 
de se mudar porque algum parente morreu, por exemplo, mas querem dizer 
a mesma coisa. Enjoar aparece como um esgotamento do apoio (seja porque 
o proprietário não quer mais que fiquem no terreno, seja porque a rede de 
parentesco foi atualizada ou porque a infraestrutura do terreno não os atende 
mais), é quando a situação que se encontram não atende mais e precisam se 
reinventar diante disso, e assim não cabe pensar se é voluntário ou compul-
sório, mas antes disso é uma proteção à condição de apoio que os leva para 
outros lugares. 
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Estar diante de um imprevisto e responder a isso como um ato im-
pulsivo de desertar, é como o psicólogo Justo (2011) entende o ato nomádico, 
coloca a fuga como um distanciamento dos problemas insolúveis de outrora, 
como um valor de sobrevivência mediante o qual uma situação de risco ou 
ameaça impulsiona a exploração de outros lugares. O desejo de desertar ou 
fugir é comparado a uma formação arquetípica que acompanha qualquer ida-
de como um recurso psicológico de proteção da vida, a exemplo de quando 
uma criança tenta fugir de casa devido a algum desapontamento. Segundo 
Justo (2011, p. 155): 

A condição de errância descola o sujeito de qualquer lugar 
fixo e estável, de referências sólidas ou cristalização de re-
lacionamentos, produzindo a efemeridade, a transitoriedade, 
a provisoriedade em qualquer plano da vida (social, afetivo, 
cognitivo, profissional e outros). 

Dizer que se mudam porque enjoam, não é só uma romantização 
do deslocamento como se quisessem dizer que o fazem por escolha ou amor 
pelas viagens, mas revelam a lógica de intensidade do nomadismo no sen-
tido deleuziano. O tempo que os ciganos permanecem em um lugar não é 
cronológico, mas da ordem da lógica da intensidade de enfrentamento de 
uma situação adversa. Quando estão diante de um esvaziamento do apoio, 
esse gera um vetor de diferenciação, que pode levar ao deslocamento físico. 
O nomadismo é o que é ilimitado em todas as direções e por isso prevê uma 
variação contínua. Da mesma forma, os ciganos se reinventam e continuam 
viabilizando o morar entre parentes frente às adversidades.

Apesar de prezarem pela posse do terreno, não é a posse em si que 
lhes interessa, mas sim a possibilidade de facilitar o estar entre parentes. É 
uma forma de se adequar às condições dadas. Atualmente, pela falta de op-
ção, com a escassez de terrenos disponíveis, têm no horizonte o interesse pela 
posse do terreno, que se configura como uma solução nômade, uma resposta 
inventiva. É a forma de manutenção da cosmologia cigana que é se sentir 
apoiado e estar entre parentes, e como está cada vez mais difícil para conse-
guir terrenos, estão preferindo ter a posse de terrenos para manter o que lhes 
é central. A propriedade do terreno não é o fim em si mesmo, mas é o meio 
para possibilitar a vida entre parentes. Se fosse um fim em si mesmo, cada 
cigano poderia adquirir um terreno separado do restante dos parentes, mas 
mesmo quando podem adquirir um terreno escolhem um que esteja dentro do 
próprio acampamento, um terreno amplo ou vários próximos uns dos outros. 

Para Deleuze e Guattari (1997), assim como o sedentário, o nômade 
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também vai de um ponto a outro e segue trajetos ordinários. Portanto, para 
diferenciá-los tratam de evidenciar o que seriam os princípios somente da 
vida nômade. Em primeiro lugar, o nomadismo trata de trajetos que não se 
subordinam a pontos, linhas e superfícies, então ao invés de ir de um ponto 
ao outro, subordina os pontos ao trajeto, e o hábitat ao percurso (DELEUZE; 
GUATTARI, 1997). Segundo esse princípio, no deslocamento nômade, o tra-
jeto não é só um deslocamento de um ponto a outro, mas ele próprio sustenta 
a possibilidade da vida no trajeto. 

Para Deleuze e Guattari (1997, p. 42), o nomadismo se faz no inter-
mezzo, isto é, quando o trajeto entre dois pontos goza de uma autonomia e 
não pára de mobilizar as territorialidades pois as afeta e subordina os pontos. 
Adoniran dizia que “antes mudava de um dia para o outro, era só pegar a tro-
pa de cavalos para se mudar”, sem precisar de um planejamento, e escolhiam 
algum lugar que já tinham ido, conheciam as redondezas e gostavam, e quan-
do chegavam, procuravam exatamente onde ficar. Adoniran considerava uma 
época boa porque se mudavam e embarracavam em um lugar quando tinham 
vontade, ficavam em lugares bonitos, com cachoeiras e tinham mais saúde. O 
deslocamento por caminhões-baú inviabilizou que o trajeto fosse desfrutado, 
pois se antes era uma viagem juntos dos parentes pela tropa de cavalo, agora 
se dividem, alguns vão no caminhão e outros no carro, além do que não existe 
mais o habitat no percurso, pois antes subordinavam o percurso aos pontos 
de chegada, quando por exemplo decidiam parar em cachoeiras no meio do 
caminho. 

E mesmo que ainda não se desloquem mais à cavalo e almejem ter 
um terreno próprio, ainda se referem como aqueles que se movimentam, 
como se comparece nas falas da Kátia: “Os ciganos ficam pra lá e pra cá”, 
da Joana “nós tava em Cariacica, mas nós não fica em um lugar só não”, do 
Ed: “Cigano ora tá aqui, ora tá lá. [...] Cigano é andarilho, se tiver que sair 
amanhã ele sai. Não costumo ficar parado não, e se precisar, a gente arruma 
outro lugar e sai”, da Rosi:  “cigano não fica muito tempo no mesmo lugar”, 
da Bruna: “na mesma hora que nós está aqui, depois não tá”, “Aqui já chegou 
gente, já saiu gente”, e da Léa: “qualquer hora é hora pra se mudar”.
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CAPÍTULO 07
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Este estudo se debruçou em refletir sobre como os ciganos concei-
tuam e empregam suas ações no espaço; além de se propor a questionar em 
que medida as conceituações ciganas podem nos ajudar a tensionar nossas 
definições de nomadismo ou sedentarismo. 

Para responder tal questionamento, tornou-se indispensável atentar 
para o modo como os ciganos concebem o mundo e a relação com os outros. 
Durante as idas a campo, aos poucos as territorialidades ciganas indicavam 
pistas sobre algumas concepções de mundo que permeavam suas ações, e ao 
mesmo tempo, mostrava, como essas concepções revelavam o modo como 
produziam as territorialidades. 

Arriscaria dizer que, o modo como os ciganos7 empregam suas 
ações no espaço e concebem suas categorias, como pouso e morador, podem 
trazer consigo um modus operandi que nos permitiria aproximar da definição 
que Deleuze e Guattari (1997) fazem de nomadismo, e ao mesmo tempo,  
tensionar a definição que outros teóricos trazem do conceito de nomadismo, 
como aquela empregada por Bourgeot (1994), Terán (1953), Salzman (2009), 
Gilbert (2014), ou mesmo pelos ciganológos Vaux de Folêtier (1983), Santos 
(2002) e Liégeois (1988), de que falamos no Capítulo 5. 

 Para estes últimos autores, o conceito de nomadismo parte da noção 
de deslocamentos físicos frequente, na qual a diminuição da constância dos 
deslocamentos ou a fixação territorial indicaria uma sedentarização, colocan-
do o nomadismo em oposição absoluta ao sedentarismo.  
 As teorizações de Deleuze e Guattari (1997) sobre o nomadismo 
se destacam das demais, pois não se restringem a uma definição estritamen-
te espacial caracterizada por uma frequência de deslocamento, nem a um 
atributo identitário. Na perspectiva de Deleuze e Guattari, envolvem uma 
compreensão da possibilidade de reinvenção de si e de resistência (como uma 
máquina de guerra) ao aparelho de Estado. Assim, o nomadismo não estaria 
unicamente relacionado a uma qualidade espacial, e sim a modos subversivos 
de se relacionar com o mundo hegemônico que poderia se manifestar não só 
nas territorialidades, como também em outras instâncias, como no modo de 
se vestir, por exemplo. Nomadismo é então um potencial de variação contí-
nua frente à imprevisibilidade que escapa ao controle hegemônico. 
 Nas ações empregadas no espaço pelos ciganos, nota-se esse poten-
cial de variação contínua frente às imprevisibilidades. Agir com um potencial 

7. Apesar de ter esclarecido na Introdução que a grafia da palavra cigano com “c” em letra 
miníscula se refere aos ciganos que acompanhei e não a todos Ciganos de forma genérica, 
reforço esse comentário nesta nota.  
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de variação é o mesmo que se deixar ser afectado pelas imprevisilidades e a 
partir disso se reinventar. Vimos como as territorialidades ciganas se expres-
sam em ciclos de vida e fluem em sintonia com o apoio que recebem: se a 
condição de apoio estiver sustentada pelos seus pilares, a territorialidade se 
manifesta na forma da barraca ou acampamento; e enquanto se mantém, per-
manece materializada, e quando esse apoio se desestabiliza, a espacialidade 
regride e pode finalizar um ciclo para reçomecar um outro. A territorialidade 
cigana funciona como uma materialização do apoio: a barraca como a ma-
terialização do casamento que é o apoio mútuo entre o homem e a mulher; 
o acampamento como o apoio entre a rede de parentes e entre ciganos e o 
proprietário que autorizou a permanência em seu terreno viabilizada por uma 
infraestrutura adequada; a barraca que é queimada após a morte de um paren-
te. 

Se nenhuma condição de apoio é permanente e absoluta, e ao mes-
mo tempo há uma territorialidade que varia em consonância com essa lógica 
do apoio, ambas se afetam mutuamente. Quando as variantes de sustentação 
e apoio se desestabilizam, desterritorializam-se, isto é, renunciam às condi-
ções preestabelecidas para se reorganizarem mediante a construção de um 
outro território. Nota-se que as territorialidades ciganas revelam um poten-
cial de metamorfose, isto é, de serem afectadas e se reinventarem frente ao 
imprevisível. Não é o deslocamento territorial em si que sinaliza princípios 
nômades nas territorialidades ciganas, mas sim, o fato de estarem à espera de 
uma imprevisibilidade e permitir que provoquem uma mudança.

Além disso, demonstram haver graus de afectações. Os motivos que 
impulsionam o deslocamento e a reorganização espacial dos ciganos variam 
de intensidade e envolvem os pilares: a rede de parentes, a autorização do 
proprietário, e a infraestrutura. A atualização na rede de parentes interfere nas 
territorialidades em intensidades diferentes. Uma morte natural pode gerar o 
deslocamento para outro acampamento apenas da turma daquele que faleceu, 
ainda que o luto seja generalizado pelo acampamento. Já o caso de uma morte 
trágica, leva à desintegração total do acampamento, além da recusa dos pró-
prios ciganos em acampar no bairro ou no município do ocorrido. 

No que diz respeito à infraestrutura do terreno, esta pode produzir 
afectações em diferentes níveis. Uma barraca pode se reposicionar dentro de 
um acampamento caso o terreno sobre onde repousa esteja com muita lama, 
ou um acampamento pode se desfazer por inteiro frente a uma enchente e 
alagamento do acampamento. 

Nota-se que essas intensidades, variam proporcionalmente ao nú-
mero de ciganos atingidos por uma imprevisibilidade que também implicará, 
proporcionalmente, o grau de variação territorial e distância percorrida. A 
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partir dos exemplos expostos, uma imprevisibilidade de intensidade menor, 
como a presença de lama em uma barraca, pode afectar somente uma barraca 
e territorialmente se rematerializar com o reposicionamento da barraca ou 
alguma mudança interna de reposicionamento dos móveis. 

A morte de um parente, apesar de ser atribuída somente a uma pes-
soa, atinge os parentes mais próximos, que podem procurar ir para outro 
acampamento. Já a morte trágica por assassinato atinge todos do acampa-
mento, porque temem o risco de serem os próximos, e por isso, representa 
a intensidade máxima de amplitude da variação territorial. Essa intensidade 
máxima de variação territorial indica a variação mais brusca na territorialida-
de, já que um acampamento se desintegra por completo, além de buscarem ir 
para acampamentos, de preferência, fora do município onde estavam. 

O interessante é observar que uma desestabilização desses pilares 
revela uma questão central da cosmologia cigana: estar entre parentes e não 
sozinhos. Independente de qual imprevisibilidade estiver posta, seja o pedido 
do proprietário para que retirem do terreno, seja o anúncio de uma morte, os 
ciganos se reorganizam para que possam continuar morando juntos. Assim, 
há uma maleabilidade que faz com que consigam se reorganizar e responder 
às imprevisibilidades sem se romper, mas mantendo-se coesos. 
 A própria noção do terreno onde acampam como um pouso revela 
o valor de potencial de variação contínua. A categoria pouso, escolhida para 
se referirem aos momentos de pausa, também carrega uma designação de 
movimento de resposta frente ao imprevisível, pois é onde repousam tempo-
rariamente para depois se mudarem, e que não equivale a estar parado, pois 
ainda que estejam no pouso estão na iminência de se mudarem. 

A materialidade e o aspecto construtivo da barraca cigana indica um 
feitio subordinado ao potencial de variação contínua, uma vez que a barraca 
pode ser montada e desmontada. A lona, principal material constitutivo da 
barraca, é um material maleável que permite ser dobrado e desdobrado para 
a montagem da barraca em outro lugar. Já a montagem da barraca baseada em 
encaixes e apoios (estacas de madeira apoiadas sobre o chão, lonas apoiadas 
sobre as estacas, e cordas tensionadas amarradas sobre metais cravados no 
chão) também possibilita o desencaixe e o desmonte, seguido da remontagem 
aproveitando os mesmos elementos construtivos. 

Baseado nas teorias de Deleuze (1991) sobre a dobra, o arquiteto e 
filósofo Greg Lynn (1993) explora a relação entre o potencial de incorpora-
ção de imprevisibilidades e as materialidades que se moldam e se dobram. 
Segundo Lynn, uma arquitetura flexível é aquela capaz de absorver pressões 
e imprevisibilidades sem se romper, mas se moldar a elas. Ele não se refere 
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somente a uma arquitetura composta por uma materialidade maleável, como 
a lona e materiais têxteis, por exemplo, mas também a uma arquitetura que 
abrange diversos usos. Encontramos essa lógica na barraca cigana, devido à 
sua materialidade e construção maleável, dobrável e desmontável, que con-
segue absorver a imprevisibilidade de ter que ser desmontada e montada em 
outro lugar a qualquer momento, sem se romper, e, portanto, comporta varia-
ções e afectações. 

O nomadismo na definição de Deleuze e Guattari (1997, p. 30) de-
lineia as próprias variáveis em um estado de variação contínua. As variáveis 
que implicam aos ciganos o ritmo das territorialidades, também se encontram 
em um estado de variação contínua. Se antes as condições necessárias para 
se sentirem apoiados envolviam a importância de se estar entre parentes, 
ou ter a autorização do proprietário para se estabelecerem no terreno dele, 
e das condições ofertadas pelo terreno e pelo entorno, hoje, com a crescente 
dificuldade de conseguirem áreas para pousarem com as autorizações dos 
respectivos proprietários, colocam essas “variáveis em variação” e passam a 
prezar pela compra de um terreno. 

O anseio pela compra de um terreno pelos ciganos e a diminuição da 
frequência dos deslocamentos, quando visto a partir do prisma de autores que 
concebem o nomadismo como deslocamentos físicos constantes, é entendido 
como um processo de sedentarização ou o próprio sedentarismo. Porém, os 
ciganos não situam o modo de ser viajante em oposição absoluta ao morador. 
Um cigano pode se situar em oposição ao morador, e mesmo tempo colocar a 
possibilidade de se tornar um morador sem deixar de ser cigano. Mesmo que 
não se desloquem mais à cavalo e almejem ter um terreno próprio, ainda se 
referem como aqueles que se movimentam. É como considerar um devir-mo-
rador, isto é, um processo que o faz diferenciar-se de si mesmo, sem ser outra 
coisa. É aquele que não se torna morador nem se opõe ao cigano viajante, 
mas afirma uma positividade, um outro modo de ser. Assim, indicações de 
princípios nômades ao modo deleuziano parecem se revelar nos modos de 
vidas dos ciganos e nas suas categorias. 

Nem a condição de ser cigano é absoluta, pois admitem que gar-
rins, ao exercerem a performance cigana, podem se tornar ciganas, como por 
exemplo, quando garrins se casam com ciganos, passam a morar no acampa-
mento e se tornam ciganas. Ainda assim, se tornar cigano não é uma condição 
absoluta. A condição de chefe cigano também não é absoluta, pois ele exerce 
seu papel de líder somente nas situações que é demandado e não se configura 
como um papel constante. Não assumir condições absolutas revela princípios 
nômades porque é justamente o contrário de assumir posições que se conser-
vam, mas sim aquelas que possuem um potencial de variação. 
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No nomadismo a relação com a terra é a desterritorialização, en-
quanto que no sedentarismo a relação com a terra está mediada por regime de 
propriedade e aparelho de Estado (DELEUZE; GUATTARI, 1997). No caso 
dos ciganos, quando um cigano possui a propriedade do terreno, o fazem 
sem um documento oficial, sem a escritura do imóvel, de forma que essa 
relação com a terra não seja mediada pelo aparelho do Estado. Além disso, 
uma imprevisibilidade pode fazer com que deixem esses imóveis para trás e 
procurem outro lugar para se estabelecerem. 

Deleuze e Guattari (1997) também pontuam no nomadismo uma 
reinvenção frente ao aparelho do Estado, como uma máquina de guerra, onde 
um Estado não opera só pelo poder coercitivo, mas também pela preocupação 
de perpetuar ou se conservar no poder (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 
14), e concordam com Clastres (2003) de que a máquina de guerra se dirige 
contra o Estado. 

Retomando Clastres (2013), as sociedades contra o Estado o são 
porque resistem ao Estado ao se posicionarem, mas não o fazem como com-
batentes do Estado, e sim como sociedade que se mantém mesmo com a 
presença do Estado. Essa postura também se nota nos ciganos, que podem 
incorporar elementos novos e usufruir dos direitos sem precisar de se su-
bordinar completamente ao Estado ou ao modo de vida hegemônico. Essa 
postura implica em uma atitude ativa contra o Estado e não uma atitude coer-
citiva que luta contra ele, mas sim que posiciona de forma que produz uma 
subjetividade cigana.

Apesar de afirmar que o conceito de nomadismo trazido por De-
leuze, em aproximação com as próprias conceituações ciganas, não se trata 
de um atributo identitário, ao ser empregado aqui no texto, pode gerar um 
desentendimento, e por isso, necessito reforçar o esclarecimento. Nomadis-
mo é um potencial de variação contínua, que pode se atualizar ou não. Não 
é um atributo restrito a um grupo étnico, e, portanto, pode comparecer para 
qualquer um. O que merece ser considerado é, no caso dos ciganos, que esse 
pontecial tem se atualizado justamente porque há uma recusa em se subordi-
nar ao Estado. 

Deve-se ter em mente que o nomadismo se apresenta como uma 
máquina de guerra frente ao aparelho do Estado. Os ciganos, por sua vez, se 
negam à subordinação ao Estado, aspecto que comparece em várias instân-
cias. Mesmo que tenham registrado seus nomes em documentos oficiais, não 
são os mesmos nomes que usam para comunicar entre si. Enquanto o nome 
oficial instrumentaliza a relação burocrática com o mundo dos brasileiros, o 
nome social é o que escolhem para expressar uma subjetividade. Também se 
negam a se subordinar ao trabalho com vínculos formais, podem dirigir sem 
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carteira de habilitação, possuem vestimenta, uma liderança, e um repertório 
lexical que lhes são próprios e produzidos por eles. 

As territorialidades ciganas também acompanham essa recusa ao 
Estado, ao escolherem pousar em terrenos que não os demandem um vínculo 
formal, seja pela autorização de um proprietário ou em terrenos próprios mas 
sem a escritura do imóvel, de forma que não precisam se subordinar a uma 
regra hegemônica estatal. 

Os ciganos sabem do risco que é se reinventarem frente a uma he-
gemonia, ao preconceito e hostilização dos não-ciganos. Isso comparece no 
constante medo relatado por eles, medo de estarem sozinhos. Estar sozinho 
é o que tentam evitar ao escolherem morar em barracas perto umas das ou-
tras, já que ao ficarem desacompanhados de outras famílias ciganas os fazem 
sentir vulneráveis e com medo, de assalto, mas sobretudo, de ameaças de 
morte. A territorialidade cigana nunca acontece desacompanha, e revela a 
importância de estar entre parentes, que cumpre uma função de estratégia de 
sobrevivência frente a necessidade de sentir apoiado ao se assumirem como 
diferentes, reinventando a si mesmos frente à ordem hegemônica. E assim, 
inserem seu lugar no mundo: “tudo o que eu tenho pra te falar é que cigano é 
sabido, e o outro não é” (Conrado).
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