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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar o modo como a língua transita no território 

cigano e se mantém viva. Para tal, foi selecionado como fenômeno a ser observado o modus 

dicendi, que é o modo de se expressar de uma comunidade cigana católica no Estado do Rio 

de Janeiro. A dimensão cultural e espiritual é analisada a partir da devoção a Santa Sara Kali, 

e, a fim de contextualizar o uso específico da língua romani, analisamos em perspectiva 

historiográfica a diáspora cigana, sendo esse um traço identitário na relação entre língua e 

território de comunidades em deslocamento. Elegemos o seguinte corpus theoretical de 

análise: (a) uma oração de Santa Sara, para compreender a língua no âmbito espiritual; (b) o 

Hino cigano, que é universal entre seu povo; e (c) um samba-enredo do carnaval de 2020, que 

é a linguagem no estado puramente popular. Consideramos valiosos esses acréscimos como 

forma de vivenciarmos na prática como a língua é tratada. A fundamentação teórica e 

metodológica ancorou-se nos conceitos da Ecolinguística, nos desdobramentos dos conceitos 

espirituais e na técnica de Análise do Discurso Ecológica (ADE). A metodologia utilizada 

possibilitou a compreensão das noções de campo do território, povo e língua, no âmbito do 

meio ambiente religioso e espiritual aqui estudado. Houve uma relação de 

interdisciplinaridade para compararmos os conceitos aplicados em outras áreas. Foi possível 

observar, a partir da análise do corpus, como essas inter-relações se estabelecem 

principalmente no meio ambiente espiritual, mediante as orações e peregrinações. Ali, a fé é 

estruturada em uma linguagem própria e íntima com seus interlocutores. Após vivenciarmos 

as festividades nas comunidades ciganas católicas do Rio de Janeiro, pudemos aprofundar 

nossas reflexões vivenciando sua cultura e tradição, mergulhando nos conceitos que, como 

arcabouço, nos deram respostas que agregaram muito a todo o processo de criação. Os dados 

analisados nesta pesquisa foram capturados em sites da internet, redes sociais e visitas de 

campo, com base na exposição e na fala dos ciganos, respeitando o silêncio em relação ao 

falar sobre a sua língua, uma característica que paira até os dias de hoje entre eles. Obtivemos 

resultados positivos com as análises e diálogos compartilhados nos territórios ciganos, frente 

ao que foi proposto, pois os elementos ecológicos, debatidos pela Ecolinguística, vão ao 

encontro da essência das comunidades ciganas, que é animista e tem nesta disciplina a 

oportunidade de se mostrar holisticamente. Perscrutamos a oração de Santa Sara, o hino 

cigano e o samba-enredo em homenagem e respeito a esse povo ao qual não se podem 

dispensar aplausos, por sua história de garra e perseverança, e através deles buscamos 

apresentar um pouco de cada fragmento mostrado ao longo da dissertação.  Não obstante, a 

sensação ainda é de que falta muito mais a se falar, pois a bibliografia cigana é muito escassa, 

restando muitas lacunas a serem preenchidas. 
 

Palavras-chave: Povo cigano; língua; modus discendi; ecolinguística; análise do discurso 

ecológica. 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the way language transits in the gypsy territory and remains 

alive. To this end, the modus dicendi was selected as a phenomenon to be observed, which is 

the way of a Roman Catholic gipsy community in the State of Rio de Janeiro to self-express. 

The cultural and spiritual dimension is analyzed from the devotion to Santa Sara Kali, and in 

order to contextualize the specific use of the Romani language, we analyze the gipsy diaspora 

in a historiographical perspective, this being an identity feature in the relationship between 

language and territory of communities in displacement. We chose the following corpus 

theoricus of analysis: (a) a prayer from Saint Sara, in order to understand the language in the 

spiritual realm; (b) the Gypsy Anthem, which is universal among its people; and (c) a plot of 

samba (Samba-enredo) of the Carnival of 2020, which is the language in the purely popular 

state. We consider these additions valuable as a way of experiencing in practice how the 

language is treated. The theoretical and methodological foundation was anchored in the 

concepts of Ecolinguistics, in the unfolding of spiritual concepts and in the technique of 

Ecological Discourse Analysis (ADE). The methodology used made it possible to understand 

the field notions of the territory, people and language, within the scope of the religious and 

spiritual environment studied here. There was an interdisciplinary relationship to compare the 

concepts applied in other areas. It was possible to observe, from the analysis of the corpus, 

how these interrelationships are established mainly in the spiritual environment, through 

prayers and pilgrimages. There, faith is structured in its own and intimate language with its 

interlocutors. After experiencing the festivities in the Catholic gypsy communities of Rio de 

Janeiro, we were able to deepen our reflections by experiencing their culture and tradition, 

immersing in concepts that, as a framework, gave us answers that added a lot to the entire 

creation process. The data analyzed in this research were captured on internet sites, social 

networks and field visits, based on the exposure and the speech of the gypsies, respecting the 

silence in relation to speaking about their language, a characteristic that remains until today 

between them. We obtained positive results with the analyzes and dialogues shared in the 

gypsy territories, in face of what was proposed, since the ecological elements, discussed by 

Ecolinguistics go for the essence of the gypsy communities, that is animistic and has in this 

discipline the opportunity to show itself holistically. We took the prayer of Santa Sara, the 

Gipsy Hymn and the Samba-enredo in honor and respect for these people who must be 

applauded, for their history of determination and perseverance, and through them we seek to 

present a little of each fragment shown throughout the dissertation. Nevertheless, the feeling 

is that there is still much more to talk about, as the gypsy bibliography is very scarce, leaving 

many gaps to be filled. 

 

Keywords: Gypsy people; language; modus discendi; Ecolinguistics; Ecological Speech 

Analysis. 
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1. INTRODUÇÃO: METAMORFOSE AMBULANTE 

                                                                  

“Quem julga as pessoas, não tem tempo para amá-las”. 

Madre Teresa de Calcutá 

 

Imagine um povo sem vez ou voz, que deixa a vida guiar seu coração, um povo 

que tem na liberdade a sua religião, que carrega e transmite mistérios de geração em 

geração, pois não sabe ao certo de onde veio. Esses são os ciganos, povo nômade, que 

tem seus costumes, práticas e hábitos passados de forma oral. Não há como não os 

notar, pois, por onde passam, chamam atenção com sua energia e cores, celebram festas 

e funerais, pois, para eles, são passagens importantes na evolução pessoal. 

Os ciganos transportam na alma uma tradição com raízes dos mais variados 

povos e, por isso, são bons em compreender a vida, o plano espiritual e todo ciclo do 

mundo. A sua “magia” está no poder de compreender o que a natureza oferece, sendo 

uma de suas heranças tradicionais. Esse povo passou por perseguições milenares, o que 

culminou em um processo de diáspora; consequentemente, deslocar-se, para os ciganos, 

era a única condição libertadora, e a praticavam como alternativa de vida, haja vista que 

é na mudança que encontramos sua referência. 

Os ciganos não registravam suas histórias, visto que eram ágrafos, já que nunca 

podiam fixar-se, movimentando-se constantemente, sendo, muitas vezes, impedidos de 

comunicar-se na sua língua. Para este povo, sua língua era uma forma de proteção e 

conhecimento entre os membros das comunidades. Vale ressaltar que, tradicionalmente, 

em todas as civilizações, a língua era elemento indispensável de interação para a 

construção entre os sujeitos, através da convivência social com o outro. 

Contudo, a língua tinha a tendência a modificar-se durante esse processo de 

interação comunicativa, que ocorria nas comunidades ao longo do caminho. Os ciganos, 

como transeuntes errantes, modificaram-se constantemente através dos séculos, 

principalmente em relação a sua língua. 

Movidos pela curiosidade em decifrar os mistérios dessa língua enigmática e 

pouco estudada em território nacional, aventuramo-nos e valemo-nos dos conceitos da 

Ecolinguística (COUTO, 2007) para fundamentação da nossa pesquisa, pois esta 

disciplina natural leva conceitos do meio ambiente, aportando-nos à história dos 

ciganos, repleta de caminhadas pelos mais distintos territórios da língua. 
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Em face do ora exposto, esta dissertação foi estruturada em quatro capítulos. O 

primeiro capítulo, constituído de cinco partes, apresenta as razões para a elaboração 

desta pesquisa no âmbito dos Estudos de Linguagem. A primeira parte introduz o tema 

de estudo. A segunda formula o problema de pesquisa. A terceira parte estabelece os 

objetivos. A quarta explicita a justificativa. A quinta e última parte descreve a 

normatização adotada na dissertação.  

Vale ressaltar que o segundo capítulo foi organizado em cinco partes que 

estabelecem as bases teóricas da pesquisa. A primeira parte apresenta um breve 

recorrido da história cigana, introduzindo os conceitos de nomadismo e diáspora.  A 

segunda expõe a ideia de sinopse da língua. A terceira parte conta um pouco da história 

dos ciganos no Estado do Rio de Janeiro. A quarta discute a questão religiosa, 

apresentando Santa Sara Kali. A quinta e última parte discorre sobre o conceito de 

antilíngua, pormenorizando os elementos do romani, a língua sagrada dos ciganos.    

O terceiro capítulo, dedicado ao trilhar metodológico da pesquisa, está dividido 

em seis partes. A primeira apresenta a natureza e o enfoque da pesquisa. A segunda 

parte explicita as técnicas de análise escolhidas. A terceira introduz o conceito de 

Ecolinguística. A quarta parte discorre sobre a Análise de Discurso Ecológica. A quinta 

reforça a Análise do Discurso. A sexta e última parte apresenta o corpus theoretical da 

análise. 

Também será apresentado um histórico da instituição que iniciou a luta cigana 

por respeito e dignidade no Brasil, sendo a maior representante do povo cigano, a União 

Cigana no Brasil. No Rio de Janeiro, atualmente, é dirigida pelo cigano Marcelo Vacite, 

que é o seu Presidente, tendo substituído seu pai, Mio Vacite, falecido recentemente, 

mas que lutou durante anos por visibilidade e respeito às comunidades ciganas. Cigano 

íntegro e muito amado por todos os ciganos do Brasil, que entrava em lugares de 

prestígio com sua melodia e propagava o respeito e a igualdade do seu povo. A música 

lhe abria portas, como ele sempre dizia. Nesse aspecto, cumpre salientar que a 

comunidade cigana mantém suas tradições, mesmo no processo de diáspora, como seu 

traço identitário. 

         O quarto capítulo, estruturado em quatro partes, apresenta e discute os resultados 

da pesquisa. A primeira parte expõe o olhar in loco do povo cigano. A segunda 

apresenta a análise da oração de Santa Sara. A terceira parte discorre sobre o hino 

cigano. A quarta e última apresenta a análise realizada do samba-enredo da Pérola 

Negra no ano de 2020.   



15 
 

Por último, ainda na parte textual, são apresentadas as considerações finais da 

pesquisa. E, na parte pós-textual, são arroladas as referências que fundamentam esta 

dissertação.  

 

1.1 Tema 

 

Nossa pesquisa tem como foco principal os caminhos traçados pelos ciganos 

desde sua origem até a chegada ao Brasil, debatendo a história da sua língua, que é 

mantida pela maioria como secreta e protetiva, pois, por séculos, tiveram suas vidas 

ceifadas e perseguidas e a única maneira de se proteger era se reconhecendo através da 

língua. Vale mencionar que sua língua é derivada do sânscrito (Cf. MOUREAU, 2010), 

língua que também tinha como característica o segredo sobre si. Fato curioso, que talvez 

explicasse o porquê de ainda hoje termos tanta dificuldade de falar sobre ela com 

elementos de sua fala. Entre os ciganos, se fala a sua língua, o romani, e fora da sua 

comunidade, eles se comunicam com a língua vernácula do lugar onde vivem.  

Esse povo tem características muito singulares e cultura muito enriquecida, que 

se mantém como perpetuação da sua identidade. São também muito religiosos e tudo se 

volta à grande devoção e gratidão que têm pelo Supremo. Visto por essa ótica, achamos 

pertinente transitar no ambiente espiritual das comunidades católicas do Rio de Janeiro, 

pois há, nesses espaços, uma ligação muito pessoal com linguagem específica. Esta se 

dá na figura de Santa Sara Kali, que, em sua devoção, como eles, sofreu com a 

hostilidade e a perseguição em vida, mas nunca deixou de lutar pelo que acreditava. 

Tendo em vista a riqueza do corpus, optamos por retratar sua história, sua 

verdade, trazendo à luz sua força, fé e resistência. Mesmo quando não havia perspectiva 

de mudança, eles eram a própria mudança e resistiram em meio a tanta negativa por 

parte da sociedade. A fé, para este povo, sempre foi e será o ‘néctar’ da alma.  

 

1.2 Problema da pesquisa  

 

Vale ressaltar que nossa maior dificuldade, desde o início, foi encontrar fontes 

fidedignas para traçarmos nossa caminhada, visto que quase não há trabalhos publicados 

que contemplem aspectos com ênfase à Linguagem e à língua deste povo minoritário. 

Por se tratar de uma pesquisa historiográfica, a escassez de fontes é o maior problema, 
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visto que esta disciplina se vale primordialmente de documentos escritos e a língua 

cigana sempre foi ágrafa. 

Até pouco tempo, os ciganos eram simplesmente marginais, degradados e 

malquistos por todos em qualquer lugar que passassem. Só restava-lhes viver fugindo, 

indo e vindo de um lugar a outro. Os ciganos sempre, em sua maioria, formaram uma 

comunidade ágrafa e somente há pouco começou-se a tratar de suas questões no meio 

acadêmico. 

Um exemplo inquietante que tinha a língua como objeto central de discussão foi 

um processo do Ministério Público Federal (BRASIL, 2014) contra a Editora Objetiva e 

o Instituto Antonio Houaiss, conforme a Figura 1, a seguir, que fornecem acepções 

pejorativas ao vocábulo “cigano”.  
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Figura 1: Ação civil pública 

Fonte: Tribunal Regional Federal da Primeira Região (BRASIL, 2014, p. 1)1. 

Tal questão é ou não um tema a ser tratado pela área das Linguagens? Não há 

dúvida quanto à resposta, mas há incertezas, sim, quanto à decisão da ação, que foi, 

surpreendentemente, a favor dos réus. Cabe registrar que a decisão favorável aos réus 

recrudesceu o menoscabo em relação à língua e, consequentemente, ao povo cigano. 

Aqui está um exemplo do poder da língua na sociedade!    

                                                             

1 Disponível em: http://s.conjur.com.br/dl/dicionario-mostrar-definicao-pejorativa.pdf. Acesso em 15 de 

set. de 2019. 

http://s.conjur.com.br/dl/dicionario-mostrar-definicao-pejorativa.pdf
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Em face do exposto, e do quadro incipiente de pesquisas acadêmicas que 

discutam os aspectos sociais da língua dos ciganos, são estabelecidas as seguintes 

inquietações: 

 

 Como a língua transita no território cigano?  

 Qual seria o seu modus dicendi, analisado sob uma perspectiva 

ecolinguística? 

 

1.3 Objetivos 

 

Sabemos da relevância da discussão em tela como contribuição para os estudos 

da linguagem, bem como para outras áreas de contemplação científica e, por esta razão, 

o principal objetivo desta pesquisa é analisar o modo como a língua transita no território 

cigano e mantém-se viva e, mesmo sofrendo influências, consegue sobreviver em 

ambientes diversos. Em outros termos, o objetivo da presente pesquisa é descrever e 

analisar elementos textuais presentes nas comunidades de ciganos católicos no Estado 

do Rio de Janeiro, ou seja, o modus dicendi, e também material de cunho popular. A 

dimensão cultural e espiritual é analisada a partir da devoção a Santa Sara Kali, e a fim 

de contextualizar o uso específico da língua romani, analisamos em perspectiva 

historiográfica a diáspora cigana, sendo esse um traço identitário na relação entre língua 

e território de comunidades em deslocamento.  

Nosso objetivo é registrar uma comunidade cigana específica, demonstrando seu 

vínculo de tradição com as comunidades ciganas que surgiram da diáspora inicial. 

Acreditamos que nossas reflexões ainda permitirão outras pesquisas com o mesmo 

tema, visando suprimir a escassa bibliografia sobre os ciganos pelo viés de uma análise 

ecolinguística, que se constitua na análise de suas tradições orais e seus costumes 

milenares, demonstrando, inclusive, que mesmo com transformações, esses traços 

podem subsistir como marcas identitárias, em perspectiva global. 

Quanto à questão religiosa e espiritual, que no caso dos ciganos mistura-se com 

a interação com o meio ambiente, sendo assim o nosso alicerce de estudos, a 

Ecolinguística fornece-nos os meios de análise, aproximando-se de uma Antropologia 

Cultural, enquanto ciência da linguagem. O culto à Santa Sara Kali é central nesse 

aspecto, e por isso será analisado no trabalho, pois a ‘comunicação’ com o plano 
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espiritual se dá por orações e rezas, logo, por uma produção de conhecimento 

linguístico, com valor metafísico e tradicional, como marca identitária. 

Essa relação, entre meio ambiente espiritual e natural, será explorada como 

experiência identitária cigana, simbolizada em Santa Sara Kali e sua devoção, o que 

será analisado mais para frente.  

 

1.4 Justificativa  

 

A motivação que nos norteou desde o início desta caminhada sempre foi o amor 

a esse povo tão multicultural e tão desconstruído em relação a sua verdade ao longo da 

história por conta do preconceito que sempre sofreu. Fascinou-nos descortinar ideias 

ainda não exploradas na área de estudos de Linguagem e propiciar visibilidade a um 

povo deveras rechaçado.  

Sabemos que serão de grande relevância para o desenvolvimento da 

ecolinguística no Brasil a descrição e a análise dos conceitos e traços identitários que 

pudemos explanar, ao longo de toda a dissertação, na condução de novos saberes 

linguísticos. Outro aspecto que justifica a pesquisa é que, para os estudos de 

globalização, o multiculturalismo de minorias étnicas em diáspora é tema relevante 

sobre a interação de povos com sua língua e território. 

 

1.5 Normalização utilizada 

No que tange à normatização acadêmica, esta dissertação ajustou-se aos 

documentos da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2002, 2011, 2018) 

e às recomendações inseridas na obra Apresentação de trabalhos monográficos de 

conclusão de curso (APRESENTAÇÃO, 2012), publicada pela EdUFF. 
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2. AS BASES TEÓRICAS DA PESQUISA: UMA LONGA VIAGEM 

 

“No mistério do sem-fim, equilibra-se um 

planeta e, no jardim, um canteiro. 

No canteiro, uma violeta e, sobre ela, o dia 

inteiro. Asa de uma borboleta”. 

         (Cecília Meireles) 

 

2.1 Um pouco da história cigana: nomadismo, diáspora e preconceito 

 

Tradicionalmente, as imagens sobre a identidade do povo cigano são parte do 

imaginário milenar. Há muitas lacunas sobre sua origem porque não há documentos e 

registros sobre o universo cigano. Por causa das perseguições sofridas, os ciganos 

caminharam por toda a Europa e Ásia e se miscigenaram com vários povos por todo o 

caminho percorrido. Desde sua chegada à Europa, há notícias do preconceito contra esse 

povo, havendo alternância de períodos de maior tolerância com épocas de extrema 

perseguição. A Igreja os abominava e intensificava essa visão pejorativa, associando-os 

a roubo. Também havia o preconceito por toda a sociedade, que acreditava na prática de 

rituais que iam contra os princípios da Igreja (TEIXEIRA, 2008). 

Sabemos que, no Século XX, várias foram as políticas adotados no combate ao 

povo cigano por toda a Europa e a pior delas, conhecida mundialmente, foi o “terror do 

holocausto” na Alemanha (MOONEN, 1996). Mesmo na atualidade, ainda há 

preconceito e discriminação contra os ciganos, sendo-lhes negados direitos básicos 

como saúde, habitação e emprego, a par de sofrer, durante toda a sua caminhada, o 

descaso em relação ao seu verbo, à sua língua. 

Apoiados em Vaz (2005), a identidade cigana é marcada pela liberdade e pelos 

elementos que compõem a natureza. Este conjunto de elementos trazem a força 

necessária e o saber para a sobrevivência através das suas raízes culturais: a sua cultura 

que (facilmente percebemos) é única. A cultura cigana é marcada pela polêmica e 

fascínio, pois tem como marca a alegria e a tradição, espelhadas nas suas celebrações e 

festas de natureza religiosa. 

Para muitos ciganólogos, este povo é proveniente da Índia e deixou seu país por 

causa das perseguições nos séculos X e XI, dividindo-se em três grupos étnicos: rom, 

sinti e calon: 
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Hoje, a maioria dos especialistas como Mota (1986), Hancock (1995), Couto 

(2002) acredita que os ciganos sejam originários da Índia e que, ao deixarem 

esse país, entre os séculos X e XI, devido aos sucessivos conflitos armados 

com as tropas islâmicas, dividiram-se em: rom, sinti, e calon (COUTO, 2013, 

p. 215). 

 

 

No que tange a sua origem, Vaz (2005) diz que é sumamente difícil distinguir 

entre lenda e história sobre o povo cigano em relação a sua diáspora, pois registros são 

raros, tendo sua trajetória, na maioria das vezes, relatada oralmente. Retomando Peter 

Godwin (2001), Vaz salienta que, só no século XIX, chega-se a um consenso de que o 

povo cigano é proveniente do Norte da Índia (Gurajati), e que depois partiu para o 

Oriente. Esta afirmação é baseada em estudos linguísticos e antropológicos. O resultado 

foram as comunidades ciganas que se espalharam por causa da diáspora pelo continente 

europeu. 

Segundo Mio Vacite, ex-presidente da União Cigana no Brasil: 

 

 

Não se pode dizer que a origem é esta ou aquela, uma única coisa. São vários 
fatores: primeiro é o nomadismo, o modo de vida ser diferente, seria a 

barganha, o comércio. Essa discriminação gerou-se porque nós infelizmente 

fomos rotulados pela sociedade branca que não admitia que nós somos um 

povo livre e tivesse nossa própria cultura. Isso eu falo nos termos da época do 

Brasil Colonial e Imperial. (...) Dizem que os ciganos roubavam crianças. 

Existem controvérsias sobre isso. (...) Naquela época de 1500, 1600, 1700, 

onde as moças da sociedade se perdiam, então havia aquele problema. Então 

era mandada para Europa para estudarem piano num convento, esperando 

que a criança nascesse, e as freiras davam essas crianças aos nômades que 

passavam. Daí via-se em alguns acampamentos, ciganas loiras de olhos azuis. 

(...) Daí criaram as controvérsias, esses mal entendidos (VACITE apud VAZ, 
2005, s/p). 

 

 

O misterioso povo cigano se transformou em inimigo de toda a sociedade e 

principalmente da Igreja, que os condenava, pois ela não admitia a associação de 

práticas sobrenaturais, como a leitura das mãos, ofício praticado pelas mulheres ciganas 

(VAZ, 2005). Vale registrar que isso lhes custou muitas vidas por conta da Inquisição, 

que cobrava duramente qualquer erro, para ser tomado como exemplo. Todavia, não 

podiam vestir-se como de costume, nem se comunicar com sua língua ou trabalhar nas 

suas ocupações. 

De acordo com Medeiros e Batista (2015), os ciganos:  

 

 

[...] foram colocados em situações nas quais o exercício de deslocamento é 

parte constitutiva da prática cotidiana e familiar, atribuindo-se assim ao 
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nomadismo uma característica intrínseca à condição cigana. No entanto, 

muitos dos fluxos migratórios dos ciganos se deveram, em muitos casos, à 

perseguição étnica, à insegurança, aos conflitos gerados pela presença destes 

em locais que redundaram numa não aceitação por parte da população 

abrangente [...] (p. 202). 

 

 

Historicamente, o povo cigano foi arrancado do seu território original, 

provocando a sua diáspora. Eles tornaram-se portadores de línguas distintas, no sentido 

de não possuírem um território próprio e se comunicarem de forma geral utilizando o 

idioma vernáculo local.  

 

 

A partir do século XVIII, descobriu-se, mediante análise linguística 

comparativa, que eles devem ser provenientes da região central do Norte da 

Índia, há quase mil anos. Essa região já foi o território de seu Ecossistema 

Fundamental da Língua (EFL). Hoje em dia, nenhum cigano tem memória 

desse fato, o que não significa que não tinham tido seu território e, portanto, 

sua língua original algum dia. Nessa época, já havia incursões para a 
América, desse modo, por volta de 1574, já haviam chegado ao Brasil 

(Couto, 2002, p. 93), vivendo em comunidades ciganas (BARRETTO; 

KALTNER, 2018, p. 3-4). 

 

  

Dessa forma, a prática do nomadismo não estava associada à paixão por viajar, 

mas à tentativa de sobrevivência. Hoje, todo movimento é uma diáspora. Segundo Sorj 

(2003, p. 2), “as diásporas se transformam em fatores de importância crescente na 

política nacional”, já que: 

 

 

(...) novas identidades diaspóricas está relacionado à transferência maciça de 

populações no mundo contemporâneo, aos novos sistemas de comunicação e 

transporte, à crise do estado-nação como principal foco de normatização 

ideológica e ao deslocamento da criação de identidades dos marcos políticos 
e ideológicos tradicionais (SORJ, s/a, s/p). 

 

 

Sempre, na história cigana, houve um movimento separatista em relação à 

sociedade, uma propaganda negativa contra a maneira de ser das comunidades ciganas. 

Movimentar-se era condição essencial para perpetuação de uma cultura libertária que 

precisava sobreviver em suas tradições, que atravessavam séculos e séculos. 

Vejamos o posicionamento de Medeiros e Batista (2015, p. 204) em relação à 

diáspora:  

 

 
A ideia da diáspora pode de certa forma, ser pensada em relação às 

populações ciganas, seja se tratando de representação e construção de 

identidades coletivas, aproximando-se aqui da questão do nomadismo. 

Diáspora e nomadismo seriam não só condições efetivamente 
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experimentadas, como também imagens e retóricas que definiriam as 

possibilidades e ação e organização. Estamos aqui diante de contextos sociais 

e políticos que muitas vezes se cruzam na diáspora e no nomadismo por 

percorrerem existências que se fundaram numa estrutura de poder, em que 

tanto os judeus na diáspora como os ciganos no nomadismo, até os tempos 

modernos, sempre viveram estigmatizados e numa profunda insegurança, 

onde os estados nacionais faziam e fazem um esforço sistemático de separá-

los do resto da população circundante, através da imposição de imagens e 

identidades que produzem efeitos de separação e estranhamento. 
 

 

Os autores ainda pontuam que a imagem preconceituosa que se atribuiu ao povo 

cigano é basicamente pautada em suposições que ampliam largamente o preconceito, já 

disseminado em diversas sociedades ocidentais. Isto se deve à falta de documentação 

para comprovar sua história, suas crenças e seus costumes. Não há como provar a 

inocência ou mesmo a culpa que está depositada nas costas de todo povo. 

 

 

Para nós, ciganos, a liberdade consiste na faculdade de praticar aquilo que 

não seja proibido por Lei. 

Nossa liberdade é a natureza, onde não existirem muralhas para tirar nossa 

visão do campo aberto, onde podemos ter contato com o solo, respirar o 

verde, sentir a brisa do vento, receber a força dos raios solares, contemplar a 

Lua, o brilho das estrelas e tudo o mais que a mesma possa nos oferecer. Daí 

a necessidade de nossas crianças viverem em campo aberto, para correr pelos 

bosques, deitar na relva, brincar com as plantinhas, sentir o odor das flores, 

molhar os pés nas águas frias dos córregos e banhar-se nas águas mornas dos 
rios e mares, para sentir a sensação de estar sendo abraçado pelo mundo 

inteiro. Até mesmo as vibrações dos raios, dos trovões e das chuvas 

torrenciais que assolam de vez em quando os planetas objetivam sanear o 

dejecto comportamental negativo dos seres vivos, para que estes se 

purifiquem e se renovem. Liberdade, para nós, significa renovação dos 

sentimentos e ações para que respeitemos o nosso próximo e a nós mesmos 

(ARISTICH, 1995, p. 19). 

 

 

Ao tratar da etnia calon, Medeiros e Batista (2015) salientam que os constantes 

deslocamentos desta comunidade cigana foram fruto de inúmeras perseguições 

religiosas e étnicas sofridas, ocasionando a perda de território e a dispersão ao longo da 

caminhada, muitos seguindo em horizontes distintos e a única maneira que encontraram 

para se auto reconhecerem foi através da língua. Era ela que, impreterivelmente, 

retratava sua tradição e mostrava que os que encontravam no caminho eram ciganos 

como eles. Isso foi fundamental para a garantia da segurança de toda a comunidade. 

Curiosamente, o Brasil é o segundo país que mais possui em seu território 

comunidades ciganas, perdendo apenas para os Estados Unidos, como podemos 

visualizar no gráfico abaixo. Parece um contraditório, ao nos depararmos com o fato de 
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que grande parte da população nem os perceba. São sempre invisíveis e alheios às 

políticas públicas. 

 

Figura 2: Ciganos no mundo 

(Fonte: PELLEGRINI, 2015)2 
 

 

Os ciganos geralmente evitam o contato com os gadjé (aquele que não é cigano), 

ou alguém estranho à sua comunidade. Pesquisar sobre as comunidades ciganas é uma 

viagem às cegas, pois faltam documentos e sobram questionamentos. É um longo 

caminho a ser percorrido por muito tempo ainda, até colhermos mais dados essenciais 

para o aporte teórico de várias pesquisas. A sensação que se tem é que não se falou 

ainda muita coisa e que há um mundo à parte envolto em segredos guardados a sete 

chaves pela comunidade cigana. A discrição das comunidades ciganas não deve ser 

rompida pelo ímpeto da pesquisa, por isso um diálogo com respeito à discrição é o 

método de análise linguística a ser empregado na observação da comunidade cigana.  

Frans Moonen elaborou uma ciganologia brasileira com os três pioneiros 

nesses estudos: 

 

• Alexandre José de Melo Morais Filho: Cancioneiro dos Ciganos (1885). 

• José Baptista d’Oliveira China: Os ciganos do Brasil (1936). 

• João Dornas Filho: (artigo) “Os ciganos em Minas Gerais” (1948). 

 

Alguns autores brasileiros dedicaram-se ao tema e chegaram a descrever a 

perseguição e discriminação aos ciganos. Em 1892, o ciganólogo português Adolfo 

                                                             

2 Disponível em: https://www.revistaplaneta.com.br/o-povo-andarilho/. Acesso em: 21 de jun. de 2020. 

https://www.revistaplaneta.com.br/o-povo-andarilho/
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Coelho (1995) fez o seguinte comentário sobre seu colega brasileiro Mello Morais Filho 

(1886):  

Como se vê (...) é interessante o livro do Dr. Mello Morais, e mais o fora, se 

o autor não preferisse os efeitos literários ao rigor científico e conhecesse um 

pouco mais de perto a literatura etnográfica europeia ou, na falta desse 
conhecimento, não se perdesse em teorias (..) (COELHO, 1995, p. 248). 

 

 

Segundo Teixeira (2008), o povo cigano sempre esteve associado à barbárie, 

sendo mencionado apenas quando inquietavam as autoridades. Normalmente, eram 

chamados de sujos, trapaceiros, imorais, ilegais, pelas especificidades de seu modo de 

vida nômade. Já chegaram ao Brasil com a fama que lhes fora rogada pela deportação 

de Portugal. As comunidades ciganas condicionavam-se a viver à margem da sociedade, 

sem poderem exercer a sua condição de cidadãos brasileiros.  

No Brasil, não há ainda o cumprimento das políticas públicas para as 

comunidades ciganas, visto que continuam sem visibilidade, sem acesso ao mínimo que 

seja da cidadania garantida pela Constituição Federal Brasileira. Esse fato é, no mínimo, 

intrigante, já que, em havendo tantas histórias sobre os ciganos, como de fato há, existe 

uma que é bastante curiosa e diz respeito à etnia do ex-presidente Juscelino Kubitschek.  

Segundo Teixeira (2008), em seus estudos: 

 

 
De acordo com as informações que pudemos apurar, o Rom que mais cedo 

chegou ao território mineiro foi Jan Nepomuscky Kubitschek, que trabalhou 

como marceneiro no Serro e em Diamantina. Atendendo pela alcunha de João 

Alemão, era um "imigrante vindo da Boêmia, então parte do Império Austro-

Húngaro, que deve ter entrado no Brasil por volta de 1830-1835, casando-se 

pouco depois com uma brasileira." Em seu matrimônio com Teresa Maria de 

Jesus, teve pelo menos dois filhos. [...] Também consta que teve pelo menos 

uma filha, Júlia Kubitschek, que viria a ser a mãe de Juscelino Kubitschek 

(1902-1976), que depois se tornou Presidente do Brasil (1956-60), também 

conhecido pelo apelido „JK‟, o fundador da atual capital Brasília. Ou seja, 

um dos mais conhecidos e mais famosos presidentes do Brasil do Século XX 

foi um cigano, ou pelo menos um descendente de ciganos, fato que, 
obviamente, nenhum livro didático nem historiador algum menciona 

(TEIXEIRA, 2008, p. 28). 
 

 

2.2 Sinopse da língua  

 
Se o caminho é longo, não se deve andar 

sozinho. “Dispersarei os egípcios entre as 

nações, eu os disseminarei em diversos países”  
(EZEQUIEL, 30: 23). 
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Do ponto de vista histórico, os estudos sobre o povo cigano apontam para um 

processo de constantes choques culturais e de forte exclusão social. Ser cigano era, 

antes de tudo, uma luta constante e silenciosa, pois nascer cigano era ter como sentença 

cruel: a negação. Ser cigano era não pertencer a nenhuma sociedade que tivesse trânsito 

ao longo de sua história, pois sua cultura era quem os conduzia, contudo eram avessos a 

protocolos, causando repudia por toda sociedade que nunca os concedeu o direito do 

exercício da cidadania a seu favor. Visto que como já mencionado, eram olhados como 

invasores (ANDRADE JUNIOR, 2013). 

 

 

Os ciganos buscam em seu nomadismo uma independência em relação ao 

outro cultural e com isso conseguem manter sua cultura quase intacta e ao 

mesmo tempo, manter um estado de permanente tensão entre seus membros e 

as culturas que em seu périplo o contato torna inevitável. Permanecer 

estranho ao outro é uma das táticas encontradas por eles para não segmentar 

suas práticas e, de certa forma, amalgamar seus discursos como grupo social 
(ANDRADE JUNIOR, 2013, p. 98). 

 

 

A obra de Francisco Adolpho Coelho (1995), já citada, traz importantes 

considerações sobre os ciganos no Brasil e a sua língua. Sobre a língua dos ciganos, o 

autor ressalta que: 

 

 

Afirma-se que todos fizeram o juramento de o não ensinarem a ninguém 

estranho à raça, e que é mais fácil um cigano deixar-se matar que descobrir o 

segredo da sua língua. Comunicou-me o sr. Conde de Ficalho, que tendo 
interrogado um cigano alentejano acerca da sua língua particular, este lhe 

dissera que hoje quase ninguém a sabia, buscando assim desviar o 

interrogatório sobre um assunto para ele melindroso (COELHO, 1995, p. 

174). 

 

 

Para os ciganos, sua língua é a expressão da sua identidade pelas comunidades, 

sendo mantida em segredo, e seu uso é evidenciado em diversos contextos culturais, 

porém várias foram as políticas que tentaram proibir o uso da sua língua, buscando fazer 

com que os ciganos perdessem suas tradições ao perderem sua língua: 

 

 

Toda história dos ciganos é, na verdade, uma viagem nas línguas, nas 

estéticas, nas políticas antiartistas, nas religiões: nas concepções de mundo, 

com os quais vários grupos ciganos, sucessiva e contraditoriamente, tiveram 
contato. Nisso a universalidade dos ciganos se manifesta (TEIXEIRA, 2008, 

p. 11). 
 

 

2.3 Povo e território: ciganos no Rio de Janeiro 
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No Rio de Janeiro, a presença dos ciganos deu-se pela primeira vez no início do 

século XVIII, num cenário degradante de abandono, comum à época: 

 

uma área que parece ninguém pretendera por inaproveitável [...] Nesse 

pantanal abandonado e desprezado, onde ninguém os viria incomodar [...] 

casebres de moradia cigana (TEIXEIRA, 2008, p. 22 apud COARACY, 

1955, p. 94). 
 

 

Rodrigo Teixeira (2008) aponta que a região ocupada pelo povo cigano, naquela 

época, aos poucos, foi transformada numa importante área de comércio popular, com 

grande desenvolvimento para a cidade com o passar do tempo. Em contrapartida, alguns 

dos ciganos que chegaram depreciados, viveram momentos de respeito e aceitação, 

durante os oitocentos; tornaram-se ricos ao se dedicarem ao comércio, já que 

tradicionalmente, sempre foram exímios nesta ocupação. Os que se ocuparam da venda 

integraram a vida urbana e interagiram com a elite local. Já os que se ocupavam das 

atividades esotéricas eram duramente perseguidos pelas autoridades locais. 

Como supracitado, a presença dos ciganos no Rio de Janeiro é registrada no 

início do século XVIII.  

 

 

Tivemos aqui um quarteirão habitado por ciganos, quando eu era estudante 
do Pedro II. A rua principal era a da Constituição (que o povo denominava 

Rua dos Ciganos), mais tarde, quando estudante de Direito, encontrei nessa 

mesma rua, muitos ciganos em atividades. Era notável o número deles na 

função de officiaes de justiça, ou meirinhos e nessa mesma rua estavam 

situados os principais juizados e cartórios forenses (...) Anos depois, alguns 

elementos típicos, ainda meirinhos (a profissão passava de pais a filhos!)  

(TEIXEIRA, 2008, p. 22 apud CHINA, 1936, p. 418-419). 

 

 

Teixeira (2008) ainda menciona que outro fato curioso para a época dos 

oitocentos foi a participação de ciganos no casamento da princesa da Beira com o 

infante da Espanha, em 1810. Ela era a filha mais velha do rei D. João VI.  

O autor também salienta que esse dito fato se deve ao boato de que o rei havia se 

encantado por uma cigana, contrariando seu avô, que deportara os ciganos para o Brasil, 

com duras leis. É certo que esta aproximação do rei com os ciganos não era algo comum 

a todas as comunidades ciganas, mas sim a algumas. 

Ainda segundo Teixeira (2008), o lugar destinado aos ciganos, Campo de 

Sant’Anna, na sua chegada ao Rio de Janeiro, aos poucos foi se tornando um lugar 

boêmio, visto que eles são tradicionalmente um povo alegre e musical. É fato que, 
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mesmo com toda popularidade, eles nunca foram desassociados das práticas ilícitas, 

principalmente pelo roubo de cavalos e de crianças. 

 

Figura 3. Campo de Santana (conhecido como campo dos ciganos). 

Fonte: PIMENTEL, 20173 

 

O ciganólogo ainda salienta que o símbolo identitário e nacional no Brasil do 

século XIX foi o indígena, eleito como símbolo original da nação brasileira, sendo o 

representante do início do processo de miscigenação, com o branco e o negro, de onde 

teria surgido a população do Brasil. Esse discurso ‘racial’ “promovia o patriotismo que 

consolidaria a nação” (TEIXEIRA, 2008, p. 25).  

Teixeira (2008) ainda frisa, no entanto, que a presença cigana na formação da 

população brasileira não foi computada, desde então, pois era uma minoria difícil de ser 

assimilada para um discurso nacionalista, tendo seus direitos básicos negados e sendo 

omitidos da historiografia oficial do Império. Os ciganos eram invisíveis a toda a 

história, impossibilitados de exercerem seus direitos. Dessa forma, não se têm fontes 

precisas. O que podemos afirmar é que estão em nosso país desde o início, como já foi 

mencionado. 

Como são um povo invisível ao país, não se sabe ao certo seu quantitativo nas 

terras tupinambás, como bem alertou Antônio Locatelli: “no Brasil, não se têm dados 

exatos, pois com suas andanças, normalmente escapam no censo ou muitos deles são 

contados mais de uma vez” (CASTRO, 2011, p. 29 apud LOCATELLI, 1981, p. 33 - 

34). 

O que dificulta ainda mais contabilizá-los é a sua condição de nômade, sem que 

saibamos sua origem ao certo, mas estão por toda parte. Como em Portugal e toda a 

Europa, nosso país os rechaçou não conseguindo o que tanto queriam: fazê-los 

                                                             

3 Disponível em: http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/13262-

campo-de-santana,-o-lugar-que-testemunhou-o-nascimento-do-imp%C3%A9rio-e-da-rep%C3%BAblica. 

Acesso em: 21 de jun. de 2020. 

http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/13262-campo-de-santana,-o-lugar-que-testemunhou-o-nascimento-do-império-e-da-república
http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/13262-campo-de-santana,-o-lugar-que-testemunhou-o-nascimento-do-império-e-da-república
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desaparecer da humanidade, extinguindo seus costumes contrários à Igreja, com duras 

imposições. Vale ressaltar que o preconceito culminou na deportação a vários países, 

separando-os (Cf. CASTRO, 2011). 

Valéria Sanches Silva (2006) retoma o escritor Victor Hugo (1831), que 

descreve o povo cigano como “misterioso e fascinante”, adjetivo atribuído à sua 

personagem Esmeralda (do livro O corcunda de Notre Dame), que se tornou símbolo do 

mistério atribuído aos ciganos:  

 

 

“É uma sobrenatural criatura. Em verdade é uma salamandra, uma ninfa, uma 

deusa, uma bacante do monte de Menelen”. Por outro lado, Esmeralda é 

(apenas) uma jovem mulher cigana, a quem a sociedade majoritária projeta 
poderes sobrenaturais, elementais, inspiradores e demoníacos, mas 

essencialmente dionisíacos (SILVA, 2006, p. 36). 

 

 

Silva (2006) faz um apanhado histórico acerca dos processos vivenciados pelos 

ciganos. Ela relata que muitos deles não revelavam sua origem, pois ser cigano era 

motivo de desconforto, uma vez que eram odiados e temidos por toda a sociedade, visto 

que seus conceitos negativos haviam sido potencializados pelas pessoas, que os 

proibiam do seu direito mais simples: o de ir e vir. Não podiam frequentar os lugares 

que queriam, nem viver livremente, eram executados sem piedade alguma. Essa dura 

realidade só começou a mudar, no Brasil, no governo do ex-presidente Luís Ignácio 

Lula da Silva. Nesse momento, houve um pequeno avanço na inclusão do povo cigano, 

com a criação de uma Secretaria especializada e específica para as comunidades 

ciganas: a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o SEPPIR, 

pois neste momento foram criados dois Decretos muito importantes para as 

comunidades ciganas brasileiras, o de número 10.841/2006 e o de número 6.040/2007. 

São os principais atos normativos sobre os ciganos, no segundo foi instituído o dia 24 

de maio, como o dia nacional do cigano. 

São muitas as atribuições do SEPPIR, dentre elas, selecionamos algumas para 

ilustrarmos suas ações: 

 1) Promover a garantia de direitos e manutenção da cultura cigana; 

2) Dar segurança aos acampamentos e auxiliar as comunidades na retirada de 

registro civil; 

3) Inclusão no cadastro único, trazendo a acessibilidade aos Programas Sociais, 

entre outras. 
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Com a criação desse órgão público, os ciganos começaram a fazer parte 

integrante da população brasileira, podendo então se posicionar como população. 

Infelizmente, esse feito ficou apenas documentado, e as ações ali inseridas ainda estão 

muito longe de serem atendidas. 

A autora ainda menciona que a primeira Conferência Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial ocorreu em 2005 e recebeu a etnia cigana. Silva retoma a revista Carta 

Capital, que fez uma reportagem a respeito do evento “Vida Cigana”: “Era um sinal de 

que a população do Brasil poderia estar vivendo um processo inédito de descoberta e 

autoafirmação” (SILVA, 2006, p. 55 apud Carta Capital, 2005). 

Moonen (2011) informa que, no ano de 1971, foi realizado o primeiro Congresso 

da União Cigana Internacional, com a criação do Hino Cigano e da sua Bandeira. Nesse 

evento, foi formada uma comissão permanente sobre as comunidades ciganas 

espalhadas pelo mundo, com a missão de esclarecer junto aos Estados, respectivamente, 

o combate ao medo e ao preconceito. 

 

Figura 4. Bandeira Cigana. 

Fonte: Site da Embaixada Cigana no Brasil4 

 

Ressaltamos que, no ano 2001, no Equador, também foi redigido um documento 

exigindo o reconhecimento dos Estados e governos acerca dos direitos coletivos do 

                                                             

4 Disponível em: http://www.embaixadacigana.org.br/acoes_politicas.htm. Acesso em 21 de jun. de 

2020. 

http://www.embaixadacigana.org.br/acoes_politicas.htm
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povo cigano: Declaração dos Direitos Ciganos. Neste momento, houve a menção da sua 

existência em incontáveis comunidades espalhadas no entorno do continente americano, 

e, com isso, houve a necessidade dos Estados vislumbrarem sua presença e 

reconhecerem seus direitos (BAETA; MOREIRA; VIOTE; 2020).  

Esse texto foi um marco muito importante para o povo cigano após anos de luta 

por respeito e cidadania. Contudo, ainda há uma estrada muito longa a ser percorrida, 

pois o preconceito enraizado não se dissipa apenas com palavras, mas com políticas que 

permitam qualidade de vida e oportunidades que sempre lhes foram negadas. 

Os ciganos passaram a ser reconhecidos no nosso país através do Programa 

Nacional de Direitos Humanos em 2002. No ano seguinte, houve a I Conferência de 

Igualdade Racial e somente em 2006 houve mais um avanço: a criação do Dia do 

Cigano no Brasil (MOONEN, 2012). Embora tenham avançado as tentativas de inserção 

deste povo no cenário nacional, ainda não há o cumprimento dos direitos pelos órgãos 

públicos, sendo esta a maior luta das comunidades ciganas não só do Brasil, mas de 

todo o mundo. 

Nesses encontros, os ciganos pediam melhores condições de acesso a itens 

básicos, como promoção de igualdade e escolarização. Tais pedidos demonstram o 

quanto essa comunidade ficou à margem de políticas públicas durante tanto tempo. 

Diante da conscientização acerca desse problema, textos ciganos começaram a ser 

produzidos, como contos, histórias etc, numa tentativa de não se perder sua língua, 

priorizando o resgate da sua cultura e tradição. Tais iniciativas se deram no Congresso 

Internacional de Políticas Ciganas, ocorrido no ano de 1991, conforme aponta Moonen 

(2012). 

 

2.4 Santa Sara kali: a mãe dos filhos do vento 

Retomando o escritor francês Jean Paul Clébert, que é referência nos estudos de 

ciganologia, Paiva (2015) diz que há duas Santas Sara: uma na ótica católica e outra na 

visão do povo cigano. A primeira foi serva das três Marias: Maria Salomé, Maria 

Jacobé e Maria Madalena. A Santa desembarcou, juntamente com as demais, no vilarejo 

de Saintes Marie-de-la-Mer (Santas Marias do Mar), lugar que hoje é sagrado por 

estarem depositados os restos mortais de Santa Sara. A Sara das comunidades ciganas 

foi uma cigana que era escrava e vou cedida as Marias e com isso, cuidou de Jesus, 

tendo aprendido o Evangelho com Ele. Todos os anos, este lugar recebe milhares de 
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romeiros católicos que visitam sua cripta. Esta Sara não teve direito à canonização e 

permanece até hoje na cripta, pois a Igreja não a via como santa.  

A cada ano, nos dias 24 e 25 de maio, ocorre a peregrinação a Saintes Mari-de-

la-Mer, comemorada pelos ciganos, porque a Igreja Católica foi sua primeira igreja, e 

grande parte deste povo é católico mesmo nos dias de hoje. Convém ressaltar que 

oficialmente Santa Sara apareceu em 1521 na obra do escritor Vincent Phillipon 

(PAIVA, 2015).  

Paiva (2015) ainda continua mencionando que a dinâmica da procissão começa 

com os ciganos em vigília e depois se dirigem até ao mar. Neste momento, ocorre a 

imersão simbólica da fecundidade, ato de extrema relevância, visto que a esta santa é 

atribuída a fertilidade. As mulheres que desejam engravidar recorrem ao seu amor e 

compaixão para conseguir este milagre, e, como presente a uma dádiva recebida, doam-

se lenços em respeito e como forma de presenteá-la.  

 

Figura 5: Placa Catedral Saint Marie de-la-Mer. 

(Fonte: Site da Embaixada Cigana no Brasil)
5
  

 

Referente à placa acima, segundo as informações constantes no site da 

Embaixada Cigana no Brasil, este local seria a Igreja das Santas Marias. Esta é uma 

homenagem às três Marias, a saber: Maria Jacobina e Salomé, nos séculos IX e XII. 

Sabe-se que esta Catedral foi erguida sobre um antigo santuário, para proteger os 

habitantes e seus objetos contra possíveis invasões. No interior da cripta, há o que há de 

mais sagrado ao povo cigano, os restos mortais de Santa Sara, a Santa que os representa. 

Do ponto de vista da fé, a espiritualidade é a vivência da fé através do Espírito 

Santo: é o fato de acreditar no que não se vê, aproximando-nos de Deus pela oração. A 

                                                             

5 Disponível em: http://www.embaixadacigana.org.br/saint.html. Acesso em 21 de jun. De 2020. 

http://www.embaixadacigana.org.br/saint.html
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comunicação e a comunhão são atingidas neste diálogo com o Supremo (sobrenatural): 

“Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no 

Espírito Santo (Romanos, 14: 17)”.  

Nesse contexto, a espiritualidade engloba por completo a vida do cristão: 

“Espiritualidade é viver segundo o Espírito de Cristo e isso significa experimentar a 

liberdade cristã” (2 Coríntios, 3: 17). 

 

 

2. 4. 1 Saintes Marie-de-la-Mer 

No site da embaixada cigana no Brasil
6
, encontramos algumas informações 

acerca da vila Saintes Marie-de-la-Mer. Elas constituem uma pequena vila de 

pescadores no Sul da França e foi esse cenário que, após escavações arqueológicas, 

indicou que era uma região sagrada para diversas culturas. Dentre elas: 

 

1. os celtas: local sagrado por causa da Deusa Tríplice (deusa ligada às 

águas); 

2. os romanos: local sagrado por causa da Deusa Artemis, Cibele e Ísis; 

3. cristãos: as Marias;  

4. os ciganos: Santa Sara.  

 

O site ainda menciona que este lugar assinala ser o lugar onde desembarcaram 

Maria Salomé, Maria Jacobina e Maria Madalena, acompanhadas de José de Arimatéia, 

de Lázaro e de Sara, companheira das três Marias. Elas teriam sido expulsas da 

Palestina pelos perseguidores da fé e, por um milagre, misteriosamente chegaram em 

segurança (Providência Divina). 

Segundo o site da Arquidiocese de São Paulo, Santa Sara foi beatificada em 

1712 e lhe foi atribuída a proteção ao povo cigano, às grávidas e aos desesperados. Ela 

está ligada à história das tradições da Idade Média e ao culto às virgens negras, 

veneradas pelos fiéis católicos. Este lugar transformou-se no que hoje é sabido ser lugar 

de peregrinação, principalmente na Espanha e França. 

                                                             

6 Disponível em: http://www.embaixadacigana.org.br/saint.html. Acesso em: 29 de maio de 2020. 
 

http://www.embaixadacigana.org.br/saint.html
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Vale ressaltar que, no Brasil, a santa venerada pelos ciganos é Nossa Senhora 

Aparecida, pelo fato de também ter pele negra e por ter aparecido no rio. 

         

Figura 6: Homenagem à Santa Sara 

(Fonte: arquivo pessoal) 

Apresentamos, como referência, uma oração à Santa Sara, a Santa do povo 

cigano, que é símbolo de fé e de religiosidade entre os ciganos católicos. Ela é 

reverenciada e amada por toda a comunidade, que recorre às suas orações em momentos 

de dor, de alegria, de despedida, de chegada. É esta mãe que é lembrada em todas as 

ocasiões em linguagens próprias e íntimas. 

Nessa oração, encontramos experiências fundamentais da sua fé cristã: a 

percepção da força da graça da mãe, que olha seus filhos com amor, que, como eles, 

sofreu com várias perseguições contra o seu povo. Abaixo, segue uma oração à Santa 

em português e, em seguida, em romani para exemplificar e traduzir o amor infinito por 

esta mãe tão natural. 

 

Oração à Santa Sara Kali, em português: 

Minha doce Santa Sara Kali    

Tu, que és a única Santa cigana do mundo, 

Tu, que sofrestes todas as formas de humilhação e preconceito, 

Tu, que fostes amedrontada e jogada ao mar, 

Para que morresses de sede e de fome. 

Tu, que sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. 
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Não permitas que meus inimigos zombem de mim ou me maltratem. 

Que Tu sejas minha advogada perante a Deus 

Que Tu me concedas sorte, saúde, paz e que abençoe a minha vida. 

Que Deus o faça! Amém.” 

(Autor desconhecido) 

 

Oração à Santa Sara Kali, em romani: 

Manglimos Katar Santa Sarah Kali 

Tu ke san pervo icana romli anelumia 

Tu ke biladiato le gadje anassogodi guindiças 

Tu ke daradiato le gadje, tai chudiato Anemaria, 

Thie meres bi paiesco tai bocotar 

Janes so si e dar, e bock, thai e duck ano iló 

Thiená mekes murre dusmaia thie açal  

Mandar thai thie bilavelma 

Thie avez murri dukata angral o Dhiel 

Thie dhiesma bar sastimós 

Thai thie blagois murró traio 

Thiel diel o Dhiel. 

(Autor desconhecido) 

 

2. 4. 2 A Pastoral dos Ciganos e a acolhida da Igreja 

 

 

“Chegou o tempo de erradicar 

preconceitos seculares, preconceitos e 

recíprocas desconfianças que 

frequentemente estão na base da 

discriminação, do racismo e da 

xenofobia. Chegou o tempo de erradicar 

preconceitos” (Papa Francisco, 2015). 

 

 

A Igreja Católica criou uma pastoral para atender às necessidades das 

comunidades nômades ao redor do mundo através do Papa João Paulo II. Esta surgiu 

com o objetivo de acolher todos os povos em movimento pelo mundo, para abraçá-los e 

compreender sua maneira peculiar de vida.  
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Com a Constituição Apostólica Pastor Bonus, João Paulo II confiou ao 

Conselho Pontifício da Pastoral para os Migrantes e Itinerantes a tarefa de 

“empenhar-se para que nas Igrejas locais seja oferecida uma eficaz e 

apropriada assistência espiritual, se necessário também mediante oportunas 

estruturas pastorais, quer aos prófugos e aos exilados, quer aos migrantes, aos 

nómadas e às pessoas que exercem a arte circense”. Portanto, a Igreja, 

considera que os Ciganos têm necessidade de uma pastoral específica, 

dirigida à sua evangelização e promoção humana (Pontifício Conselho da 

Pastoral dos Migrantes, 2005). 
 

 

Segundo o site A12, no Brasil, esta pastoral foi criada oficialmente no ano de 

1985, com o bispo e o padre da cidade de Caxias do Sul (Benedito Zorsi e Renato 

Rosso). Este último tinha ampla convivência com o povo cigano por ter residido em 

uma comunidade cigana, a fim de aprender mais sobre este povo tão cheio de incógnitas 

e reticências. Sendo assim, ele relata que muitos dos preconceitos são fruto do 

imaginário, construído ao longo de toda sua história nas estradas da vida. “Vocês estão 

na Igreja! Vocês são uma parte muito amada de Deus peregrino e nos recordam que não 

temos aqui embaixo uma cidade permanente, mas buscamos aquela futura” (Papa Bento 

XVI, 2011). 

Nas orientações para a pastoral dos ciganos, a Igreja orienta que a criação desta 

pastoral seja remetida à conscientização em relação ao povo cigano e a todos que 

trabalham nos circos ou são também nômades, no que tange a sua evangelização.  

O advento de novos tempos finalmente chegara aos portões da Igreja, visto que 

foi ela que, por anos, perseguiu todo e qualquer povo que fosse diferente de seus 

anseios. Vale lembrar que o povo cigano sofreu por séculos todo o preconceito e 

aversão dirigidos a eles ao longo da sua caminhada. 

 

 

por serem vistos por muitos como estrangeiros nocivos e mendigos 

insistentes, a opinião pública em geral frequentemente apoiou a proibição do 

nomadismo e a sua segregação. No decurso da história, tal também deu 

origem a perseguições que foram justificadas quase como medidas sanitárias. 

A história destas populações ficou, assim, tristemente marcada por punições 

corporais, detenções, deportações, sedentarização forçada, escravidão, ou por 

outras medidas utilizadas para conseguir finalmente o seu aniquilamento 

(Pontifício Conselho da Pastoral dos Migrantes, 2005).  

 

 

No dia 4 de maio de 1997, os ciganos obtiveram como vitória a beatificação do 

mártir espanhol Zeferino Jiménez Malla (1861 - 1936). Ele foi o primeiro cidadão 

cigano a ser aclamado na Igreja.  Este Beato teve a vida marcada pelo martírio durante a 

guerra espanhola, cuidando das pessoas que agonizavam. Foi o primeiro cigano a ser 
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reconhecido como mártir da fé, pois morreu ao defender um padre, por tudo o que 

promoveu em vida, conforme consta na página da Arquidiocese de São Paulo
7
. 

Essa nova maneira de acolher reflete a visão atual do nosso mundo: a 

necessidade de propagar o amor. 

 

 

O anúncio da palavra de Deus será acolhido com mais facilidade se for 

proclamado por alguém que se tenha demonstrado solidário para com eles em 

situações de vida cotidiana. Além disso, na catequese, é importante incluir o 

diálogo que permita aos ciganos exprimir como eles se percebem e vivem a 

relação com Deus. Por isso, é importante traduzir textos litúrgicos, livros de 

oração e a Bíblia no idioma usado por vários grupos étnicos nas diversas 
regiões (Pontifício Conselho da Pastoral dos Migrantes, 2005). 

 

 

O povo cigano sempre esteve em movimento, e suas origens deram-se na 

civilização nômade, apesar de sempre estar em movimento por condições adversas. Não 

podemos nos esquecer de que os ciganos caminham na tradição oral: a sua cultura é 

ágrafa, não sendo incluídos no grupo de migrantes tradicionais, pois sempre viveram à 

margem da sociedade, principalmente quando o assunto é o território populado. 

Podemos citar como exemplo de lugares onde normalmente se fixavam os bairros 

degredados, os terrenos abandonados e as periferias das cidades (TEIXEIRA, 2008). 

Após essas considerações, percebemos que este povo sempre viveu à margem da 

sociedade, sendo tratado como cidadãos de segunda classe, visto que as políticas não os 

contemplam. “Os estereótipos com os quais são classificados são tomados como 

verdades evidentes e esta persistente ignorância ou desconhecimento alimenta uma 

rejeição latente e perigosa que impede e adultera o necessário diálogo das etnias 

nacionais” (Pontifício Conselho da Pastoral dos Migrantes, 2005). 

Cabe também ressaltar que os ciganos tiveram sua vida marcada por constantes 

perseguições e tragédias, haja vista o imenso preconceito sofrido de geração a geração. 

 

 

[...] ao longo da história deste povo, ele foi atrelado ao isolamento e ao 

contraste com a cultura circundante, as perseguições sofridas e a 

incompreensão por parte dos não ciganos (gadjés) influenciaram a identidade 
cigana, que se traduz pela constante desconfiança relativamente aos outros, 

fechando-se sobre si próprios, na consciência de poderem contar somente 

com as próprias forças para sobreviverem no seio de uma sociedade hostil 

[...] (Pontifício Conselho da Pastoral dos Migrantes, 2005). 
 

 

                                                             

7 Disponível em: http://arquisp.org.br/liturgia/santo-do-dia/zeferino-gimenez-malla. Acesso em: 25 de 

jun. de 2020. 

http://arquisp.org.br/liturgia/santo-do-dia/zeferino-gimenez-malla
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Para os ciganos, a religiosidade é um traço identitário, compartilhado 

principalmente pelo animismo, que se constitui na crença de que a natureza também faz 

parte do mundo espiritual. A Igreja tem à sua frente um desafio muito longo para que 

seja estabelecida a plena comunhão entre ciganos e não ciganos: vencer o preconceito 

que muitos ainda cultivam por este povo. 

Percebemos, após este longo caminho de muita pesquisa, que falta muito a ser 

construído para que se chegue a uma perfeita comunhão, visto que a sociedade não se 

adequa às diferenças, não se respeitam as diversidades e a discriminação é ponto 

fundamental de convergência. Uma Igreja, para ser soberana e chegar à mensagem do 

Criador e seguir seus ensinamentos, precisa aceitar e compreender as mais diversas 

culturas, para que assim encontre a união.  

A cultura cigana se apresenta de maneira plena e impõe que não seja depreciada, 

mas respeitada. Já a missão da Igreja é aproximar-se da cultura e das pessoas que a 

praticam para que as mesmas se sintam acolhidas, como se pode perceber neste 

fragmento: 

 

 

Um encontro autentico entre Evangelho e cultura cigana não pode, todavia, 

legitimar indiscriminadamente todos os seus aspectos particulares. A história 
universal da evangelização testemunha, de facto, que a difusão da mensagem 

cristã foi sempre acompanhada por um processo de purificação das culturas a 

que se dirige, purificação que é vista, na realidade, como um aspecto 

necessário à sua elevação cristã (Pontifício Conselho da Pastoral dos 

Migrantes, 2005).   

 

 

“Que os ciganos possam encontrar em vocês irmãos e irmãs que os amam com o 

mesmo amor que Cristo amou os mais marginalizados” (Papa Francisco, 2014). 

Os ciganos, ao longo de toda sua caminhada, foram invisíveis aos homens, mas 

nunca para Deus, por isso sempre confiaram na Providência Divina, pois esta sempre 

esteve ao seu lado em todas as estradas da vida, fazendo com que acreditassem que 

seriam atendidos nas suas súplicas. Devoção e crença sempre foram leis imputadas ao 

ser cigano, pois, para essas comunidades, o respeito ao seu povo e a fé sempre estiveram 

presentes. 

É sabido dizer que a Igreja perdeu muitos religiosos por exigir uma única 

maneira de pensar. Contudo, hoje, a Igreja está atenta a praticar os ensinamentos do 

Cristo que amava todas as criaturas sem diferença. Cabe ressaltar que, cada vez que a 

Igreja acolhe, ela liberta e concede o milagre que remete à verdadeira paz entre os 
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homens. Assim, a Pastoral atingirá o seu maior objetivo:  abraçar o povo que vive e 

sempre viveu à margem de toda a sociedade. 

 

2. 5 As antilínguas como forma de proteção: o romani, a língua sagrada dos 

ciganos 

Ao debatermos antilíngua, deparamo-nos com a ideia de língua guardada por 

determinada comunidade linguística, para sua proteção. Ela foi criada com o propósito 

de manter segredo aos que não pertencem à sua comunidade (Cf. HALLIDAY, 1976; 

COUTO ; COUTO, 2010). Geralmente, essa linguagem tem apenas um vocabulário 

específico, retirado da língua dominante.  

 
 

A antilíngua é criada conscientemente para ser o símbolo de uma oposição à 

língua da sociedade maior. Portanto, frequentemente ela é artificial, não tem 

uma história, por assim dizer, natural. A antilíngua não é língua materna de 

ninguém. Ela é muito dinâmica, está sempre se transformando para se adaptar 

a novas circunstâncias e, às vezes, até mesmo a modismos. As formas 

específicas de antilíngua têm a mesma forma da língua envolvente em 

subjacência. Praticamente todos os termos das antilínguas elencados abaixo 

têm como referência o equivalente na língua contra a qual se opõem. A 

antilíngua é uma língua parcial. Ela nunca preencheu todas as necessidades 

comunicativas de seus usuários (COUTO ; COUTO, 2010, p. 99). 
 

 

Efetivamente, esta língua foi criada para ser opositiva à língua dominante. Ao 

nos atentarmos a toda a história das comunidades duramente perseguidas e com 

proibições, percebemos ser esta a explicação para que não permitam que aprendamos 

sua língua, visto que os falantes da antilíngua comunicam-se através desta e não da 

língua local, quando não desejam ser compreendidos pelos demais. 

Vale ressaltar que, ao tratarmos das comunidades ciganas, a antilíngua se 

enquadra na maneira com que tratam sua língua, escondendo-a dos não ciganos 

(gadjés), para que não a conheçam. Verificamos em terras tupinambás, nas leituras de 

Teixeira (2008), a presença de três grupos dessas comunidades: Rom, Sinti e Calon 

(grupo mais numeroso, no Brasil). 

Couto ; Couto (2010) ressaltam que os ciganos calon são oriundos da Península 

Ibérica, sendo registrados no Brasil, pela primeira vez, em 1530. Esse grupo tem uma 

variedade linguística diferente dos demais por causa do contato com outras línguas, ao 

longo do caminho, como podemos observar: primeiro, o espanhol; depois, o português 

lusitano; e, por último, o português brasileiro. 
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A respeito dos ciganos Kalderash, Couto ; Couto (2010) pontuam que eles 

derivam do final do Século XIX, oriundos do leste Europeu. Cabe ressaltar que eles são 

bilíngues: falam tanto a língua do local onde vivem como sua língua materna (o 

romani), aprendida desde a infância em sua comunidade. 

Sobre os ciganos Sinti, Teixeira (2008) ressalta que não há um estudo 

aprofundado sobre sua chegada ao Brasil, que pode ter sido no século XIX, e, como os 

Calon e Kalderash também são oriundos de países Europeus.  

Segundo Couto ; Couto (2010), os ciganos têm como característica a utilização 

da sua língua apenas em momentos de intimidade, para manterem seus segredos 

culturais. Os autores ainda pontuam que “tratar do segredo de grupos minoritários 

significa estudar o que é marcante em sua cultura, pois o segredo neste caso não é 

apenas manter o que move os seus costumes, mas também a própria ação e essência do 

grupo” (COUTO ; COUTO, 2010, p. 108). Há a gana da reconstrução da odisseia 

cigana, ressaltada nesta pesquisa, e os elementos do universo cigano são aportados na 

metodologia da ecolinguística. Essa disciplina é o nosso alicerce para a compreensão da 

saga desta língua, que, viva, passa por territórios e tem contato com várias outras 

línguas, adquirindo novas formas. 

As línguas ciganas foram mantidas pelos próprios ciganos como uma forma de 

defesa da discriminação sofrida por parte da sociedade. Sua língua chega a ser algo 

sagrado para a comunidade cigana e também é um fator determinante no 

autoconhecimento entre seus familiares que o fazem através da oralidade. Como vemos:  

 

 

Há um querer manter o mistério como uma forma de preservar a integridade 

cultural ameaçada no contato com outros grupos. Na vivência dos grupos 

minoritários frente ao grande grupo, podemos perceber que é sobretudo pela 

língua e na língua que eles mantêm os segredos de suas vivências (COUTO ; 

COUTO, 2010, p. 108). 

 

  

As comunidades ciganas, à custa de tanta perseguição, buscaram uma maneira 

de perpetuarem sua natureza e costumes. Encontraram-na através da sua língua, que 

para todos é sagrada e minimizadora dos prejuízos causados pela diáspora. 

Vislumbramos que, no percurso da história, a língua foi e é o elo entre irmãos, seja pela 

abreviatura da solidão ou da saudade de um povo. Ela sempre esteve presente na união e 

fortalecimento de um povo e os ciganos a tem como néctar em momentos de 

desesperança, alimentando cada dor do coração. 
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A língua cigana tem como antepassado o sânscrito (Cf. MOUREAU, 2010), que 

passou por várias influências ao longo de toda a sua história e foi criada por eles com o 

intuito de se defenderem contra a discriminação sofrida pela sociedade. Sua língua é 

uma referência cultural muito importante para sua comunidade. É um elemento 

determinante de autoconhecimento entre os familiares que o fazem oralmente.  Como já 

foi mencionado (TEIXEIRA, 2008), se distinguem em três grandes grupos: 

 

• o rom, que fala a língua romani e é dividido em vários subgrupos, sendo 

predominante dos países Balcânicos, migrando no séc. XIX para as Américas; 

• o sinti, que fala a língua sintó e é encontrado na Alemanha, Itália e 

França; 

• o calon, que fala a língua caló e é tido como cigano ibérico, que vive em 

Portugal e na Espanha, mas também se espalha pela Europa e foi deportado ou migrou 

para a América do Sul. 

Parafraseando George Borrow, Moureau nos diz que a língua cigana é dinâmica 

e “soube adaptar-se às realidades vividas pelos seus falantes, resistindo sempre às 

ameaças externas” (MOUREAU, 2010, p. 10). Por outro lado, a falta da escrita fez com 

que a língua se fragmentasse em vários dialetos, de acordo com as movimentações das 

comunidades ciganas. 

Atualmente, a língua dos ciganos modificou-se muito. Segundo Moureau (2010), 

ao comentar sobre o caló, um dos motivos foi a falta de rigidez na sua estrutura que se 

acentuou a partir dos anos 50. Assim, os seus falantes internalizaram alguns vocábulos 

em seu repertório, como podemos observar a seguir com alguns exemplos: agostuncho, 

de agosto; abriluncho, de abril; vinagruncho, de vinagre; livruncho, de livro. 

Moureau (2010), ainda a respeito dos calons, diz que, no seu cotidiano, eles 

interagem com a língua oficial do território em que se encontram, sendo utilizado o caló 

somente no seio da família ou em ocasiões especiais. É conveniente salientar que, por 

causa dos inúmeros contatos, sua língua modificou-se ou se perdeu sem que ao menos 

se dessem conta. Após um período de bilinguismo, perderam muito da sua língua 

materna. 

Além do contato, Moureau (2010) informa que houve repressões linguísticas 

muito duras, no século XVIII, quando o rei condenava os ciganos que falassem romani 

na Espanha. Em Portugal, também foram duramente proibidos. Nos dias de hoje, o que 

se percebe é o contrário, ao nos depararmos com as Instituições de proteção da língua, 
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tentando minimizar essas perdas e até mesmo evitar a sua morte, através de políticas 

voltadas para a preservação e defesa dessa língua minoritária, promovendo congressos, 

encontros e jornadas. Foi produzido material diversificado com registros lexicais e o 

Evangelho de São Lucas foi traduzido em romani. 

Abaixo, apresentamos alguns vocábulos do universo cigano, extraídos do livro 

Palavras ciganas: (TUPAN-AN, Nicolau, 2009)  

 

Acans   Olhos    Marrão  Pão 

Aruvinhar  Chorar    Mirinhorôn  Viúva 

Bales    Cabelos   Naçualão  Doente 

Baque   Sorte, fortuna, felicidade Nazar    Flor 

Bato    Pai    Paguicerdar  Pagar 

Brichindin  Chuva    Panin    Água 

Cabén   Comida   Paxivalin           Donzela 

Cabipe   Mentira   Querdapanin        Português 

Cadéns  Dinheiro   Quiraz    Queijo 

Calin    Cigana    Raty    Sangue 

Calon   Cigano    Remedicinar   Casar 

Churdar   Roubar   Ron             Homem 

Dai (ou Bata)  Mãe    Runin    Mulher 

Dirachin   Noite    Sunacai  Ouro 

Duvêl   Deus    Suvinhar  Dormir 

Estardar  Prender   Tiráques            Sapatos 

Gadjó   Não cigano   Trup    Corpo 

Gajão   Brasileiro, senhor  Urai          Imperador ou 

rei 

Gajin    Brasileira, senhora  Urdar    Vestir 

Jalar    Ir embora   Vázes    Dedos ou 

mão 

Kachardin  Triste    Xacas    Ervas 

Kambulin  Amor    Xinbire      Aguardente 

Lon    Sal    Xôres    Barbas 
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3. O TRILHAR METODOLÓGICO 

 

 

“Tudo vem da terra”. 

José Honório (trabalhador rural do Estado de Minas). 

 

3.1 Natureza e enfoque da pesquisa 

 

A presente pesquisa tem base qualitativa com ênfase na área da historiografia da 

língua e língua de contato, bem como identidade linguística e cultural em geral, pois 

tratamos da relação da língua com o seu ambiente em situações de trânsito e contatos 

(COUTO, 2007). Certos de que a odisseia cigana foi um marcador de sua existência e 

consequentemente dos vários contatos com diversas línguas, alterando-se, perdendo-se e 

se flexionando muitas vezes, nossa dissertação foi amparada no modus dicendi para 

melhor sustentação de nossos argumentos, por se tratar de textos autênticos - dois deles 

criados por falantes da língua romani.  

O suporte referencial e teórico se dá, sobretudo, a partir das obras de Hildo 

Couto, pesquisador da Universidade de Brasília (UNB), introdutor da disciplina no 

Brasil. Suas diversas obras contribuem para que a Ecolinguística se afirme entre o meio 

acadêmico brasileiro como uma das propostas de análise da linguagem, em relação à sua 

interação com o meio ambiente. Este fenômeno, de uma análise holística (COUTO, 

2007), é pertinente para a concepção de uma Análise do Discurso Ecológica (ADE), que 

leve em consideração aspectos do meio ambiente natural e a relação entre povo e 

território, o que está em consonância com a identidade cigana.                

Destacamos, para esta análise, o seu ambiente linguístico – não só o físico, mas 

principalmente o espiritual, vistos pela perspectiva da Ecolinguística (COUTO, 2007; 

2009) e das suas ramificações: a Ecolinguística Religiosa (SCHMALTZ, 2018) e a ADE 

(ALBUQUERQUE, 2018), que analisam o meio ambiente linguístico holisticamente. A 

Ecolinguística, como campo interdisciplinar, abrange as manifestações linguísticas 

como um todo, levando em consideração os vários ambientes onde são constituídas as 

interações da língua: o meio ambiente social, o mental e o natural (COUTO, 2007).  A 
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priori, elegemos esta maneira de tratar a língua por ser natural, como nosso objeto, que 

tem, na natureza, elementos culturais imprescindíveis à sua vida e motivo de ser. 

Segundo Couto (2009, p. 11), Ecolinguística “é justamente o estudo das relações 

entre língua e meio ambiente”. Quem avançou ideias mais profundas sobre a teoria do 

meio ambiente social da língua, segundo o autor, foi Sapir (1844 - 1939). Couto (2002b) 

nos diz que, para Sapir, havia muitos elementos na trama de padrões culturais da língua, 

influenciados pelo meio ambiente. Efetivamente, as forças ambientais deixam suas 

marcas nos traços culturais. 

Como modelo teórico-metodológico, a abrangência referencial da Ecolinguística 

propõe que as interações linguísticas funcionem de acordo com os mesmos princípios 

de interações, entre povo, língua e território, e se propõe a elucidar de que forma essas 

interações ocorrem. Como base de análise, os princípios teóricos seguem os conceitos 

das relações entre Língua (L), Povo (P) e Território (T), e acerca das divisões do meio 

ambiente da língua em social, mental e natural (COUTO, 2007). 

Nós nos valemos dos estudos da Linguística de Corpus (LC) (ZILIO, 2010) por 

ser uma ramificação da Linguística que utiliza, para coleta e análise de dados, textos 

produzidos por falantes reais, e seu amparo se dá nos fenômenos, conceituados como 

modus discendi (FINATTO, EVER, ALLE, 2010) que analisa de dentro para fora os 

documentos selecionados, haja vista que nossa pesquisa parte das interações que se dão 

dentro das comunidades ciganas e perpassam o horizonte delimitado da sua língua. 

 

3. 2 Descortinando a análise 

 

Elegemos primeiramente a etnografia como ferramenta para apresentarmos 

impressões do contato nas diversas situações com as comunidades ciganas católicas, 

através das ilustrações, pois achamos conveniente este olhar na e através desta 

comunicação, para propiciar este encontro com esta realidade.  

Em seguida, nos valemos da Análise do Discurso Ecológica (ADE), ferramenta 

imprescindível para utilizarmos o modus discendi de nosso arcabouço metodológico, 

através da apreciação de textos com elementos da língua cigana que pudessem também 

exemplificar a relação deste povo com os diversos conceitos ecológicos, marco da 

característica identitária destas comunidades. 
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3. 3 Conceituando conceitos ecológicos 

Couto (2002b) retoma o conceito de Ecolinguística proposto por Alwin Fill 

(1993) que podemos sistematizar, no que tange às interações, do seguinte modo: 

  

 Entre línguas individuais;  

 entre uma determinada comunidade falante;  

  Entre uma língua e o mundo. 

 

Segundo Couto (2007, p. 39-40), “ecolinguística é o estudo das relações entre 

língua e meio ambiente” (grifos do autor). A Ecolinguística, tem seu marco inicial no  

século XIX com o antropólogo polonês Edward Sapir, sendo consolidada por Edward 

Haugen (1972).Couto ainda menciona que o pai desta disciplina, Einar Haugen, 

chamou-a de “ecology of language” e “language ecology”, e retoma a definição de 

Ecolinguística por Haugen (COUTO, 2007, p. 39 apud HAUGEN, 1972, p. 325) como: 

“[...] o estudo das interações entre qualquer língua dada e seu ambiente”. Couto ainda 

menciona Haugen, que assevera que “o verdadeiro meio ambiente da língua é a 

sociedade que a usa como um de seus códigos” (COUTO, 2007, p. 40 apud HAUGEN, 

1972, p.325). Sua nomenclatura abriga também outras categorias linguísticas e 

conceitos, sendo chamada de “ecologia da língua” ou “linguística ecológica”, por levar 

sempre em consideração o ambiente linguístico. Dessa forma, seu principal objetivo é 

estudar as relações entre língua e meio ambiente (COUTO,2007). 

                    

3. 4 Uma viagem à Ecolinguística 

Nossa dissertação se fundamenta na seleção do fenômeno do modus discendi, 

que tem como conceito a maneira de se expressar de um povo, e o nosso sujeito, já bem 

demarcado ao longo de todo trabalho, são as comunidades ciganas católicas de Estado 

do Rio de Janeiro. Vale citar que este meio propiciou a observação de elementos 

culturais e espirituais através da devoção a Santa Sara Kali, fazendo, pois, a 

contextualização desta linguagem. 

No Brasil, Couto é nossa referência, pois faz um amplo levantamento dos 

conceitos e nos dá a informação de vários estudos menores sobre esta disciplina que 
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estão alicerçando sua teoria. A Ecolinguística não investiga só as relações entre língua e 

mundo natural, mas as relações que se dão entre língua, mundo mental e mundo social.  

Como já mencionado anteriormente, um dos primeiros estudiosos a relacionar 

língua com meio ambiente foi Edward Sapir (1963), principalmente na questão da 

interação entre língua e mundo (meio ambiente). Ele iniciou seus estudos fazendo a 

distinção do conceito de meio ambiente social e meio ambiente natural. Vejamos esta 

ilustração sobre o Ecossistema biológico: 

                                           

P 

/               \ 

I------------------T  
Figura 7: Ecossistema Biológico 

(Ecossistema Fundamental da Língua) 
Fonte: (COUTO, 2013, p. 298) 

 

Couto (2007) afirma que o conceito de Ecolinguística foi dado, pela primeira 

vez, por Einar Haugen, em 1971, através de uma publicação regional, e, depois, em 

1972. Ambos os textos tinham o mesmo título: The ecology of language. Anteriormente, 

o que havia, no caso de estudos linguísticos, era apenas a associação dos termos 

“ecologia e língua”, que só ocorreu, segundo Couto retomando Haugen, em 1967, por 

C.F. Voegelin & Noel W. Schutz (The language situation in Arizona as part of the 

Southwest Culture Area. Studies in Southwestern ethnolinguisties. org. por Dell Hynnes 

& William E. Bittle, Haia: Mounton, p. 403 - 451, 1967). 

Vale ressaltar que esses estudiosos citados não fizeram estudos nessa área; desse 

modo, Haugen foi o primeiro a escrever sobre ecolinguística, tornando-se o fundador da 

disciplina. Couto salienta que Haugen voltou a utilizar o tema “language ecology” ao 

pesquisar uma pequena comunidade de fala na ilha de Faroe. Retomando Haugen em 

alguns momentos, Couto nos diz: 

 

 

“uma ecologia da língua implicaria tratá-la como se fosse um organismo”, o 

que seria uma meia verdade, uma vez que a língua não é viva. Tendo em 
comum com o organismo é sua persistência através do tempo, bem como sua 

evolução mais ou menos gradual, embora não seja herdade biologicamente. 

Os organismos transmitem seus traços mediante os genes, ao passo que as 

línguas os transmitem pela mente. “A língua não é parte da herança 

biológica, embora a capacidade para a língua o seja, mas as línguas 

individuais são parte de sua herança social. A ecologia da língua é, portanto, 

social”. (COUTO, 2007, p. 48). 
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Couto (2007, p. 48), ainda mencionando Haugen (1979, p. 244), diz que “os 

organismos transmitem seus traços mediante os genes, ao passo que as línguas os 

transmitem pela mente”.  

[Neste sentido, Couto e Fernandes (2013) nos mostram que a Ecolinguística se 

ocupa tanto das relações entre língua e mundo natural quanto das relações entre língua, 

mundo mental e mundo social. Segundo as autoras, o mundo natural “refere-se a tudo o 

que nos rodeia: espaço físico, ar, água, montanhas, pessoas, animais, o cosmos”; o 

mundo mental “é o modo como a língua é formada, armazenada e processada no 

cérebro (conexões neurais)”; e o mundo mental “refere-se à sociedade, conjunto de 

pessoas que compartilham propósitos, valores histórico-sociais, preocupações e 

costumes, e interagem entre si constituindo uma comunidade” (COUTO; 

FERNANDES, 2013, p. 295).  

 

 

O mais importante na perspectiva da ecolinguística é perceber que o ser 

humano adquire um conjunto de habilidades integradas: língua (L), relação 

social com a população (P) e integração com o meio ambiente territorial (T), 

de modo que os aspectos LPT vêm simultaneamente e não de modo separado 

(COUTO; FERNANDES, 2013, p. 297).  

 
 

Couto (2007) fala que estudar ecologia é o mesmo que conceituar o ecossistema, 

que consiste na existência de um território (T), um povo (P) e uma língua (L). São as 

inter-relações que se dão entre esta tríade que formam o Ecossistema Fundamental da 

Língua (ELF). Após debulharmos estes conceitos geramos que há três meio ambientes 

da língua: o social, o mental e o natural. 

Após esta breve apresentação, levando em consideração estes aspectos, nossa 

pesquisa se baseará nos pressupostos e conceitos deste rico arcabouço que é a 

Ecolinguística nas questões que contemplam nosso objeto. 

Segundo Couto (2007), o EFL é formado pela (L) e o seu (T), onde o (P) reside e 

fala a sua (L). Sendo assim, as inter-relações entre os três pontos que constituem a EFL 

são as seguintes:   

                                                 

A noção triparte: 

Meio ambiente natural da língua = Ecossistema Fundamental da língua. 

Para que haja uma língua, é necessário que exista um povo, cujos membros 

vivam e convivam em determinado território, como demonstrado na figura 9: 
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L 

   P       T 

EFL 

Comunidade 

 

Figura 8. O ecossistema fundamental da língua  

(Fonte: COUTO, 2007, p. 90). 

 

Couto (2007) menciona que há nesses processos as seguintes características: 

interação, diversidade, abertura, holismo, adaptação, caráter dinâmico (evolução), visão 

de longo prazo, dentre outras. Inicialmente, se observa o objeto como um todo, visto 

que, a partir deste momento, se estudam as inter-relações que essa espécie mantém no 

interior de todo ecossistema que ele delimitou. Em seguida, estuda-se a interação, sendo 

esta a base de tudo no ecossistema e, consequentemente, a base da língua, constituída 

pelas interações verbais no interior do ecossistema linguístico. Na ótica de Elza Couto e 

de Eliane Fernandes (2013, p. 295), “o ecossistema é um conjunto formado por uma 

população de organismos que agem entre si e em inter-relações com o meio ambiente 

(habitat)”. Segundo as autoras, no que tange ao “ecossistema linguístico”, ele se dá de 

forma conjunta com o “ecossistema biológico”. Vejamos esse quadro abaixo: 

 

Ecologia Ecolinguística 

ecossistema ecossistema linguístico (LPT) 

População povo/população (P) 

Interações linguagem/língua (L) 

habitat território (T) 

Figura 9: Quadro comparativo de conceitos das duas ecologias: 

(Fonte: COUTO; FERNANDES, 2013, p. 295) 

 

Nos estudos de Couto e Fernandes (2013), uma população (P) de organismos 

vivos e suas inter-relações, ou interações (I), com seu habitat ou território (T), 

transformam a língua, porque o que modifica não é o território e sim as interações que 
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ocorrem entre os membros deste locus. Interação é o conceito central do ecossistema; 

quando falamos de língua, falamos das interações que a compõem e estas se dão no 

interior do ecossistema linguístico. São estas variedades que fortalecem culturalmente 

uma língua. A concepção da linguística ecossistêmica quanto aos fenômenos da 

linguagem é equivalente aos conceitos da ecologia biológica, como podemos ver a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Quadro sobre ECOLOGIA BIOLÓGICA= ECOLOGIA LINGUÍSTICA. 

Fonte: (COUTO, 2015, p. 55)  

 

 

Segundo Couto (2007), é o ecossistema que fornece a base em que a língua é 

usada. A comunidade é o território (T), onde a língua está inserida, o que quer dizer que 

toda língua tem que se enquadrar nele. Como podemos observar, esta concepção não se 

adequa à realidade cigana, visto que não possuem um T próprio, ao contrário, seus 

usuários se dispersaram pelo T dos falantes de outras línguas como língua natural, cujo 

principal objetivo é o ato de interação comunicativa entre membros de um grupo de 

pessoas que se fixam em um determinado território. Pudemos perceber isso claramente 

nos estudos com as comunidades ciganas que transitaram por vários territórios e sem 

registro. Muita coisa foi perdida pela influência que sofreram ao longo de toda a 

história. Salikoko Mufwene, que prefacia a obra de Couto (2009, p. 9), nos diz: 

 

 
Se a Ecolinguística é definida como o estudo das relações da língua com sua 

ecologia, ainda fica o desafio de articular bem o que é ecologia de uma língua 

e seus diferentes componentes se relacionam diretamente com ela. O 

triângulo interativo que Couto propõe, ou seja, língua, território e população, 

é, definitivamente, um convite a uma reflexão mais acurada e empiricamente 

fundamentada, lembrando-nos que, entre outras coisas, tanto população 
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quanto território são internamente estruturados, sendo que as línguas variam 

muito no contexto criado pelas estruturas territoriais e demográficos, 

dependendo de como eram quando foram trazidas para o nosso território, 

quem mais se apropriou dela, sob que condições particulares de interação, 

bem como que usos os novos falantes fizeram delas. 

 

 

Conforme Couto (2009), a existência de uma língua pressupõe que um povo faça 

uso dela, e que essas pessoas vivam e convivam em um determinado local. O autor 

ainda afirma que deve haver um bilinguismo ou multilinguismo. Estes acontecimentos, 

motivados por povos migrantes, após a formação da língua falada por cada um deles, 

resultam em ecologias complexas.  

Observemos a seguir a passagem bíblica de Gênesis 11:1-9, mencionada pelo 

autor: 

 

 

Toda a terra tinha uma só língua, e servia-se das mesmas palavras. Alguns 

homens, partindo para o oriente, encontraram na terra de Senaar uma planície 

onde se estabeleceram. E disseram uns aos outros: “Vamos, façamos tijolos e 

cozamo-los no fogo”. Serviram-se de tijolos em vez de pedras, e de betume 

em lugar de argamassa. Depois disseram: “Vamos, façamos para nós uma 

cidade e uma torre cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso 

nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra”. Mas o 
Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos 

homens. “Eis que são um só povo -disse ele - e falam uma só língua: se 

começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus 

empreendimentos. Vamos: desçamos para lhes confundir a linguagem, de 

sorte que já não se compreendiam um ao outro”. Foi dali que o Senhor os 

dispersou daquele lugar pela face de toda a terra, e cessaram a construção da 

cidade. Por isso, deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu 

a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face 

de toda a terra. 

 

 

No início, como podemos verificar com este fragmento das escrituras, falávamos 

uma única língua, e a maneira encontrada pelo Criador (Deus) para que os homens 

obedecessem ao comando de desbravar territórios e lhes submeter a terra foi confundir 

as línguas, para que as comunidades de fala idênticas buscassem cada uma um território 

e também deixassem de fazer a sua própria vontade, mas a do Criador (DEUS). Como 

exemplificado, as línguas se diversificam em contato com outras, principalmente entre 

povos distintos. Couto (2009) menciona que estes contatos são intensificados pelos 

processos migratórios, sendo determinante quanto à variação linguística, ou seja, a 

influência de uma língua sobre a outra. O autor ainda cita a globalização, que favorece o 

contato entre diversos povos e línguas. 
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Couto (2009) ressalta também que esta convivência mútua provoca a interação 

das comunidades e todas as aquisições da língua são processadas nos cérebros de cada 

um ou Meio Ambiente Mental (MA mental). Com a continuidade de interação 

comunicativa, haverá uma aproximação entre os meios de expressão, podendo chegar a 

uma socialização. Desse modo, possivelmente teremos a criação de uma nova 

comunidade e uma nova língua (MA social). 

Sobre essa ótica, segundo Couto (2002a), as comunidades ciganas integram uma 

EFL (Ecossistema Fundamental da Língua), pois, mesmo com a característica de 

andarilhos, constituem essa EFL. O seu T(território) se movimenta de um lugar para o 

outro. As comunidades ciganas, como já debatido, dispersaram-se pelo mundo, sendo 

uma incógnita na história das migrações. O autor ainda menciona que as comunidades 

ciganas foram forçadas a se dispersarem, passando a ter contato com as mais variadas 

línguas, tornando-se portadoras das mais diversas variantes da sua língua original, pois 

muitas foram as tentativas de exclusão da sua língua. 

 

 
Mota (1986) afirma que, em vários países da Europa, os ciganos sofreram 

discriminações. Na Alemanha, no século XV, eram considerados os 

responsáveis pelas epidemias e calamidades. Na França, foram expulsos sob 

a acusação de serem feiticeiros e bruxos. Na Dinamarca, os chefes e grupos 

de ciganos eram mortos ou expulsos. A Inglaterra, no século XVI, negava aos 

ciganos o direito de asilo em igrejas e santuários, o que nenhum país cristão 

recusava, nem mesmo aos delinquentes. Com o fim da escravidão na 

Romênia, em 1855, os ciganos constituíram-se novamente em grupos, 

sedentarizando-se em diversas cidades ou migrando para regiões da Europa e 

para as Américas. A Europa os considerava improdutivos e perturbadores da 

ordem social, extraditando-os para as colônias da América e da África. Os 
primeiros ciganos que chegaram ao Brasil eram degredados de Portugal. Para 

Melo (2005: 42), os calons não são procedentes da Romênia, mas da 

Península Ibérica, têm dialeto próprio não vlax, que, muitas vezes, não é 

compreendido pelos demais grupos ciganos. Os rom, vindos da Europa 

Central e da Península Balcânica, chegaram ao Brasil após a emancipação 

política (COUTO, 2013, p. 216). 
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Figura 11:  Cigana 

(Fonte: Joan Cardona)8 
 

 

Alguns dos fatores que interferem nos resultados do contato linguístico, citados 

por Couto (2009), são: 

• a quantidade – número de pessoas que transitam; 

• o tempo – estadia em um novo local;  

• a intensidade – a participação ativa no local em que estão;  

•  a resistência cultural – a força das tradições.  

                

Recorre-nos que o que mais traduz o universo cigano, debatido por Couto 

(2009), é, sem dúvida, a resistência cultural, pois resistir denota a sobrevivência da sua 

cultura, independente do território por onde passem ao longo da caminhada, visto que 

recorrentemente sobrevivem na língua através da sua força cultural.  

Tradicionalmente, ainda embasados nos estudos de Couto (2009), os traços 

culturais das comunidades ciganas são bem marcantes, e estas resistem com garra em 

sua língua como forma de sobrevivência e proteção. Diante desse cenário, torna-se 

                                                             

8 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/691724823988178146/. Acesso em: 21 de jun. de 2020. 

https://br.pinterest.com/pin/691724823988178146/


53 
 

pertinente citar que são consideradas ilhas linguísticas (IL), como podemos observar 

nesse fragmento a seguir: 

 

 

Ilhas linguísticas (IL) são comunidades linguísticas e de assentamento 
relativamente pequenas e fechadas, que surgem em determinado ponto do 

território, relativamente maior, de outra língua. Normalmente é uma 

comunidade relativamente fechada e homogênea. Pelo fato de ser um 

enclave, as IL têm seu espaço delimitado, e sua língua se distingue 

claramente da língua do entorno (COUTO, 2009, p.165). 

 

 

Segundo Couto (2009), há problemas conceituais sobre a nomenclatura Ilha 

Linguística, pois esta definição não incluiria os nômades, já que são andarilhos e não se 

fixam em um único lugar. O estudioso ainda salienta que alguns autores afirmam que a 

relação de ilha linguística conversa com a língua e não com o território. 

 

 

São esses diversos tipos de contato que constituem a dinâmica das línguas. 
São eles que provocam a evolução linguística. Com isso, podemos inferir 

que toda mudança na língua é causada por algum tipo de contato. Com o rolo 

compressor da globalização em todos os níveis, está havendo de divergência 

um processo inverso ao que deve ter se dado no surgimento e nos primeiros 

momentos das línguas, que foi um processo de divergência cladística 

(surgimento de novas línguas), mencionado até mesmo o mito da Torre de 

Babel (COUTO, 2009, p.181) (grifos do autor). 
 

 

Outrossim, debateremos os conceitos da ADE em textos variados do universo 

cigano, a saber, sua ligação com elementos da natureza. Achamos que este pressuposto 

contempla holisticamente os fragmentos eleitos para nossa diversificada explanação, 

sendo nosso estudo pautado em autores como Albuquerque (2018), Elza Couto e 

Albuquerque (2015), entre outros estudiosos da área, que ademais dos conceitos 

ecológicos já debatidos ao longo de toda a dissertação, também contemplam a questão 

espiritual como parte do ecossistema linguístico, pois nesses momentos os ciganos 

vislumbram um encontro com o sobrenatural através da oração e lá há uma interação 

profunda entre os membros que são tomados por uma força superior.  

 
 

Os pressupostos teóricos da linguística ecossistêmica são os mesmos da 

ecologia biológica, por isso é que esse ramo da ecolinguística se destaca, ao 

trabalhar com os conceitos da ecologia de maneira não metafórica, sendo 

eles: meio ambiente, ecossistema, holismo, inter-relações, adaptação, 

evolução, porosidade, diversidade e visão de longo prazo 

(ALBUQUERQUE; COUTO, 2015, p. 490). 
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Segundo Albuquerque (2018), a Análise do Discurso Ecológica (ADE) tem na 

vida sua maior preocupação para seus estudos, pois coloca em primazia o fato da vida 

no mundo, a ecologia, que é parte da biologia. 

 

 

A ADE põe em primeiro plano a questão da vida na face da terra, a ecologia, 

que é parte da biologia. Vale lembrar que não negamos questões ideológicas, 

políticas, psicanalíticas, entre outras, apenas não as consideramos 
fundamentais e fazemos usos de tais questões somente quando necessário 

para uma análise mais completa. Assim, se é para falar em ideologia, que seja 

a ideologia ecológica ou da vida (ALBUQUERQUE, 2018, p. 43-44). 

 

 

Albuquerque (2018) aponta tais características nos objetos de estudos abaixo: 

 

1) Ligação com as filosofias orientais (hinduísmo, budismo, taoísmo) que 

resultam na harmonia e no amor; 

2) Visão ecológica, que é abrangente e holística, e busca suprimir a “cosmovisão 

ocidental”;  

3) Busca por ações que “favoreçam a vida e evitem o sofrimento”;  

4) “É biocêntrica, ecocêntrica, como a ecologia profunda” (p. 44); 

5) Faz críticas ao estruturalismo, à gramática gerativa e à Análise do Discurso 

Crítica; 

6) “Dá preferência ao próprio processo de produção de discursos [...] A ecologia 

da interação comunicativa é o núcleo central da linguística ecossistêmica” (p. 44); 

7) Leva em conta não só o ecossistema social e o meio “mental”, mas também o 

natural, 

8) Defende a vida e tenta evitar o sofrimento; 

9) Aceita a espiritualidade;  

10) Estuda as “manifestações discursivas, bem como: antropocentrismo, 

etnocentrismo, androcentrismo, machismo, sexismo, classismo, desenvolvimentismo, 

hipercorreção, entre outros” (p. 46).  
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3. 5 Definindo a Análise de Discurso Ecológica 

 

A Análise do Discurso Ecológica “é uma disciplina recente e relacionada com a 

linguística ecossistêmica que, por sua vez, é uma teoria da ecolinguística. A ADE 

possui uma fundamentação filosófica da ecologia biológica e da ecologia social, bem 

como é influenciada pela ecologia profunda e pelo taoísmo” (ALBUQUERQUE, 2018, 

p. 54). 

Albuquerque cita que essa nova maneira de encarar os estudos da linguagem tem 

como característica o emprego de distintos métodos de análise das mais variadas 

ciências para validar seus estudos. 

 

As categorias principais da ADE a serem observadas pelo pesquisador com o 
objetivo de conduzir sua investigação são as seguintes: a endoecologia e 

exoecologia; a ecologia da interação comunicativa (EIC) e os atos de 

interação comunicativa (AIC); as regras interacionais e regras sistêmicas; os 

três ecossistemas da língua (mental, natural e social); os três elementos da 

EFL (P-L-T) (ALBUQUERQUE, 2018, p. 50). 

 

 

3. 6 Corpus Theoretical de Análise 

 

“O meu povo não quer ir nem vir, o meu povo quer passar”. 

(Cecília Meireles) 

 

Nossa pesquisa se decidiu pela escolha destes textos por nos parecerem 

pertinentes a toda exposição até aqui apresentada, visto que a Oração de Santa Sara é 

bem difundida entre as comunidades ciganas católicas em contextos religiosos. O Hino 

também é referência como identidade dos ciganos e retrata sua história de luta e 

resistência. Preferimos eleger como última análise um material de cunho popular, 

proveniente das grandes massas, para tanto o samba-enredo nos permitiu apresentar este 

elo cultural com todas as nuances e coloridos.  

 

Documentos Autoria Ano 

Hino Cigano Zarco Jovanovic 1949 

Oração de Santa Sara Desconhecido 1712 
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Samba-Enredo da Pérola Negra 2020 Turko, Silas, Maradona, Rafa, Zé 

Paulo, Miguel, Pixulé e Abílio 

Júnior. 

2020 

Figura 12: Corpus Theoretical de análise  
 

 

4. CAPÍTULO III: RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

 

4.1 Etnografia de um povo: o olhar in loco  

 

Ao nos debruçarmos nos conceitos de etnografia apurados pela professora 

Carmen Mattos (2011), referência na área, podemos perceber ser este de toda a nossa 

pesquisa. Decorreram vários encontros em diferentes situações de interação 

comunicativa para vivenciarmos a trajetória do nosso objeto: o povo cigano. 

Durante a fase inicial, encontramo-nos com várias comunidades ciganas em 

ocasiões informais. Estabelecia-se ali um canal de propagação de sua história. Dessa 

forma, preocupamo-nos em definir um caminho que fosse primordial neste trânsito da 

língua em vários contextos, principalmente no meio ambiente religioso na fé em Santa 

Sara.  

 

4. 1. 1 Ilustrando emoções 

 
“Escar de manguinar que non te camela dinar”.  

(Adolfo Coelho, 1994). 

 

Um estudo etnográfico produz um conhecimento que nos aproxima das visões de 

mundo do povo estudado e nos oferece uma análise qualitativa sobre as categorias, bem 

como estruturas sociais, interpretações que se confrontem com a construção interna dos 

significados e não tanto como uma procura por parte do pesquisador, mas de uma 

coerência do discurso teórico e as mais diferentes impressões pessoais sobre o objeto de 

estudo. 

O projeto de pesquisa proposto iniciou-se com a visita à Capela de Santa Sara 

Kali, em São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Lá foi inaugurada a primeira capela 

cigana, no ano de 2017, em 24 de maio, data em que se comemora o dia da santa 

protetora do povo cigano. Todos os meses havia nesse lugar uma missa em homenagem 
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aos ciganos, e várias lideranças ciganas se encontravam para comungarem a mesma fé e 

também se apresentarem com suas danças, ritos e músicas.  

Era um lugar de muita espiritualidade. Vários ciganos se emocionavam com a 

missa regida com traços da sua fé. Algo inédito, que conversava muito bem com a 

Pastoral dos ciganos. Um Bispo rezava essa missa, Don Piber (in memoriam) e era 

amado por todo o povo desta comunidade. As pessoas entravam em comunhão através 

dos cânticos e orações e, ao final de toda missa, como não podia faltar, havia muita 

música, dança, comidas típicas e a fogueira cigana, símbolo muito forte entre este povo.  

Todo dia 24 de cada mês, era celebrada uma missa em intenção à Santa Sara 

Kali, e muitas comunidades ciganas vinham de todas as partes para este encontro. 

Infelizmente, no final de 2018, essa capela foi fechada sem grandes explicações, 

logrando ao povo a orfandade de um lugar sagrado naquela região, deixando para trás 

aqueles alegres e sonoros encontros rotineiros. Seguem as fotos da Capela e da missa 

cigana:      

 

           

       

Figura 13: Imagens da Capela e Gruta de Santa Sara em São Gonçalo. 

(Fonte: Mônica Moreno, Rio de Janeiro, 24 de maio de 2018.) 
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Figura 14: Ciganos em comemoração ao dia de Santa Sara. 
Fonte: Mônica Moreno (24 de maio, 2018) 

 

 

Houve, em seguida, o conhecimento de uma capela em Cabo Frio, região 

litorânea do Rio de Janeiro, onde mensalmente havia também uma missa cigana, sempre 

no dia 24 de cada mês, como na capela já citada. Nós nos dirigimos até lá e novamente 

percebemos a sintonia espiritual ali presente. Os ciganos têm uma fé que transborda, e 

Santa Sara é para eles a joia mais valiosa. Maricá, região metropolitana do Rio de 

Janeiro, também comporta uma comunidade cigana no Distrito de Itaipuaçu. Visitamos 

o local para reconhecimento desse lugar e sua manifestação religiosa. Emoção e fé se 

misturam em toda cerimônia.  

Há uma conexão tão íntima e suprema com o sagrado que emociona. 

Novamente, as orações e a peregrinação sustentam toda a atmosfera que é tomada por 

algo que não se vê, mas que toma o âmago de todo ser. Emoção resume todo o cenário. 

No mês que antecede a festa de Santa Sara Kali são realizados vários rituais, diferentes 

dos festejos da extinta capela. Há, durante todo o mês de maio (uma vez por semana), 

uma missa que, a cada semana, tem um ritual específico, com os quatro elementos da 

natureza: a Terra, a Água, o Ar e o Fogo. É um momento íntimo e cheio de significação 

para os ciganos. Seguem abaixo as fotos da procissão à Santa Sara: 
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Figura 15. Registros de momentos da procissão à Santa Sara. 

Fonte: Mônica Moreno (26 de maio, 2019). 
 

 

Este lugar foi onde mais contatos se fizeram valiosos para esta dissertação, visto 

que até hoje se celebra essa missa em homenagem ao povo cigano. É a fé que remove 

montanhas, é o crer no que não se vê, é emocionar-se com a imagem de uma Santa que, 

por onde passa, reflete os olhos dos que creem. 

Entre as comunidades ciganas há uma curiosa maneira de propagar a sua fé, 

eternamente trazida de geração a geração e transportada aos mais jovens  são as 

chamadas slavas. Estas ocorrem no dia do santo escolhido como protetor de cada 

criança da comunidade, que é escolhido pelos pais através de algum sinal (sonho, 

promessa ou graça alcançada), e este santo a acompanha por toda a vida. Todo ano, os 

pais prestam homenagens ao santo escolhido e, ao partirem, quem prossegue com a 

slava é o filho que o fará até o final da sua vida. Nesta cerimônia, convidam-se os 

amigos mais íntimos para se juntarem à mesa, onde serão servidas iguarias como pão, 

vinho, frutas e outros alimentos. No centro da mesa, põe-se a imagem do santo 
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comemorado, uma vela, um pão redondo e uma garrafa de vinho. Começa pontualmente 

ao meio-dia, quando o pai acende a vela e, junto ao seu filho, pega o pão e começa a 

girá-lo, pronunciando palavras de agradecimento pela graça recebida, enquanto um 

parente mais próximo derrama um pouco de vinho em quatro partes do pão. A cada 

derramada do vinho, os dois (pai e filho) beijam a parte molhada do pão e partem o pão 

em dois pedaços e o recolocam no centro da mesa. A Slava termina às 18 horas, quando 

os pais encerram com uma oração reforçando seus pedidos e agradecendo e, em 

seguida, apagam a vela. 

Não poderíamos deixar de registrar, em poucas linhas, a lembrança daquele que 

foi símbolo de luta em relação ao respeito às comunidades ciganas, que foi incansável e 

até o fim da sua vida se manteve propagando e elevando a cultura cigana: Mio Vacite. 

Ele foi eleito em 1987 para representar, pela primeira vez, o povo cigano num 

movimento da cultura cigana no Brasil. Em 1990, fundou a União Cigana do Brasil, 

composta de ciganos autênticos para continuar seu trabalho de luta pelo resgate da 

cultura do povo cigano através da sua música, arte esta que herdou da sua família. 

Como reconhecimento a tanto esforço, é aclamado pelos ciganos e também pelos não 

ciganos. Foi o primeiro cigano a representar seu povo na Presidência da República, com 

seu inseparável violino. Mio também se destacou pelas muitas ações sociais para com 

os ciganos mais pobres e o seu maior feito foi interceder junto ao escritor Aurélio 

Buarque de Holanda a fim de que reformulasse seu conceito sobre os ciganos, que era 

preconceituoso e pejorativo, logrando êxito para essa empresa. Este foi um grande 

ganho para o povo cigano. Infelizmente, no ano de 2019, o homem que se imortalizou 

no coração dos ciganos partiu ao encontro do Pai, deixando a saudade e seu exemplo. 

Foi escrever uma nova história, pois a que aqui deixou será sempre recontada, de 

geração a geração. 

 

4. 1. 2 União Cigana no Brasil 

 

Em conversa com o Presidente da União Cigana do Brasil, ele nos relata que a 

UCB teve seu início na década de 90, após Mio Vacite ter sido convidado para tocar no 

lançamento do livro “O povo cigano”, de Cristina Pereira, no ano de 1986. Logo após 

este evento, no ano seguinte, foi novamente chamado, agora para liderar o Centro de 

Estudos Ciganos (CEC), num evento com vários estudiosos da área. Vale registrar que 

este foi o primeiro movimento cultural sobre ciganos no Brasil e da América Latina. 
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Este evento durou uma semana e, na ocasião, seu grupo musical se apresentou. Este foi 

um momento de grande importância para a história do povo cigano no Brasil Moderno, 

pois esta foi a primeira apresentação dos ciganos após o Brasil Colonial.  

Já em 1989, como já citado, os ciganos tiveram, através do trabalho 

desenvolvido, um grande feito: O dicionarista Aurélio Buarque, num gesto de 

dignidade, em respeito ao código de direitos humanos, alterou o vocábulo “cigano”, que 

antes era definido de forma pejorativa. Na década de 1990, o CEC não conseguiu se 

manter, sendo dissolvido. Nesse mesmo ano, Mio se desligou e fundou a União Cigana 

do Brasil. Esta foi uma instituição idealizada por ele e contemplava todas as suas 

ideologias, segundo o atual Presidente. 

A União Cigana é uma instituição que luta até os dias de hoje por 

desenvolvimento para as famílias ciganas, por dignidade, bem como desenvolvimento 

da terra, políticas públicas e exercício de direitos às comunidades ciganas, mandamento 

imprescindível para esta Instituição. Com isso, os ciganos passaram a ter um 

movimento de maior aceitação e respeito, em igualdade de condições de vida como 

qualquer outra etnia que tem seus direitos concebidos neste país. Seu lema sempre foi 

lutar por identidade, mesmo sabendo que falta ainda quebrar muitas barreiras. Mio 

Vacite deu visibilidade ao seu povo, principalmente no quesito respeito.  

Mio foi um homem ímpar: sobram adjetivos para falar desse homem cigano que, 

com orgulho, exibia sua origem e resistia em luta pelo seu povo sem jamais voltar atrás. 

Deixou para os ciganos a incansável força em resistir. Era um cigano que encantava 

com a música e lutava ao mesmo tempo. Com tudo isso, imortalizou-se, escrevendo seu 

nome na história dos ciganos brasileiros. Mio partiu, mas sua luta continua através da 

sua instituição, na figura do seu filho, Marcelo Vacite. 

Vale ressaltar que ocorrem manifestações culturais e tradições regularmente para 

difundir e preservar suas raízes e também são dadas assistências aos acampamentos 

ciganos de classes baixas no Estado do Rio de Janeiro, principalmente. Mapeiam-se as 

regiões onde estas comunidades estão concentradas, levando assistência e todo tipo de 

ajuda possível para se fazer presente.  

 Foi-se o homem e ficou sua obra para sempre. 

Mio Vacite foi o grande responsável por um maior ganho da cidadania e 

reconhecimento aos ciganos no Brasil, pois contribuiu para a alteração do conceito do 

verbete “cigano” no dicionário Aurélio Buarque de Holanda, trazendo o respeito a toda 

a comunidade, que por anos se viu conceituar com palavras de baixo calão. Podemos, 
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averiguar através do exemplo abaixo, a mudança de descrição e dicionarização do termo 

cigano: 

 

 

2° edição-CIGANO:  
S.M.I. indivíduo de um povo nômade, provavelmente originário da Índia e 

emigrado em grande parte da Europa central, de onde se disseminou. Povo 

este com código ético próprio e que se dedica à música, vive de artesanato, de 

ler a sorte, barganhar cavalos etc. sin. Boêmio, guitano. 
FIG. Indivíduo arredio, de vida incerta. 

FIG. Indivíduo trapaceiro, velhaco. 

FIG. Vendedor ambulante. Um dos carneiros de guia, ADI. Errante, nômade, 

ladino, astuto, trapaceiro (AURÉLIO, 1988).  

 

 

Desde a segunda edição e sexta impressão, ainda no ano de 1988, o verbete foi 

alterado, trazendo o ganho do respeito entre as comunidades ciganas: 

 

 
CIGANO: S.M.I. indivíduo de um povo nômade que tem um Código ético 

próprio, vive   de artesanato, de ler a sorte, e se dedica à música: homem de 

vida incerta. (AURÉLIO, 1988). 

   “Nós, os ciganos, somos o povo mais pacífico do mundo! Nunca fizemos a 

guerra”.   (Mio Vacite) 

 

Figura 16. Pintura a óleo em homenagem póstuma ao imortal Mio Vacite. 

Fonte: Flávia Barretto (2019) 
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4. 1. 3 Egrégora de emoção 

 

Os ciganos sempre são caracterizados pela sua fé muito profunda e única. 

Frequentemente vão aos santuários para agradecer, pois para este povo o mais 

importante é o sentimento de gratidão. Iniciaremos com a ADE de alguns fragmentos 

dos textos escolhidos. 

Elegemos uma oração, o Hino cigano e um samba-enredo do carnaval do 

corrente ano para retratarmos as distintas linguagens embutidas em cada texto. Vale 

ressaltar que cada texto remonta a um tempo e podemos perceber que o discurso é o 

mesmo para o hino e o samba-enredo; já para a oração, a linguagem espiritual retrata as 

comunidades ciganas no seu momento de maior alcance e liberdade, que é o falar com 

Deus por intercessão da Santa que os norteia.  

 

4. 2 Oração de Santa Sara 

 

Antes de iniciarmos a análise deste texto, baseados no dicionário Aurélio, cabe-

nos conceituar o verbete “oração”. Ao longo dos séculos, cristãos usam esse recurso 

para alcançar a comunhão, e significa prece ou reza que é direcionada a Deus ou à 

pessoa do Santo com que o indivíduo se conecta, com o sobrenatural, pela súplica e 

outros propósitos. 

Cabe ressaltar que, independente do território ocupado pelos ciganos, eles 

sempre estão conectados em oração: esta faz parte da tradição deste povo. Elegemos 

esta oração por ser muito utilizada em ritos entre as comunidades, pois Santa Sara, 

como eles, passou por várias mazelas em toda a sua vida terrena. Os ciganos a utilizam 

para obter comunhão com o Divino. Abaixo, apresentamos o primeiro fragmento para 

exemplificarmos:  

 
 

“Tu Sara Kali que estás no céu, olhe para nós,  

teus filhos, que estamos aqui na terra... 

Nos cubra com sua misericórdia e amor. 

Que o seu manto nos envolva a todos neste momento, 

tirando de nós todas as tristezas, as doenças, as invejas, as mágoas.” 

 

 

Nota-se aqui que a imagem de Santa Sara é como uma porta de ligação do meio 

ambiente material com o espiritual, através das súplicas de quem necessita de ajuda da 

Santa como também a marcação do espaço (T) em que os ciganos fazem parte ao 
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citarem a Terra, que, segundo a Ecolinguística, seria o território por eles abrigado, 

espaço esse longe dos territórios que a Santa hoje faz morada. 

É dessa forma natural que o fiel envia seus pedidos a Deus, por intercessão da 

Santa. Mesmo sem saber como fazê-lo, é tomado por algo inexplicavelmente profundo 

que o faz ter a certeza de que foi ouvido. Ao nos atentarmos à representação, a Santa é 

envolta em um manto sagrado que cobre, protege e enxerga as mazelas do cotidiano da 

humanidade, fato este que vai ao encontro de a Santa ter sido pobre e sofrido todas as 

humilhações e provações por sua cor, pois era negra e pobre. Este ponto traz aos 

ciganos a certeza da aceitação, raridade na sociedade mais influente, sob a sociedade de 

maior prestígio. 

 

 
[...] O fato de a ADE ser parte da linguística ecossistêmica já sugere 

naturalmente quase todos os conceitos que a enformam. Em primeiro lugar, 

temos o holismo. Como faz o ecólogo com o ecossistema, também o 

especialista em ADE deve considerar seu objeto de estudo holisticamente, 

sem deixar nada de lado intencionalmente, o que revelaria parcialidade. Com 

isso, estará respeitando a diversidade de manifestações que esse objeto 

manifesta. O respeito ao diferente é indissociável da visão ecológica de 

mundo, uma vez que a diversidade é uma das características mais vitais do 

ecossistema. Em terceiro lugar, cada ser e/ou aspecto do objeto está sempre 

se adaptando às novas circunstâncias a que está exposto, adaptação que é o 

anverso da moeda cujo verso é a evolução. O estudioso de ADE precisa saber 
que tudo muda, nada está parado [...] (COUTO, 2015, p. 124). 

 

“Tu que sofreste em vida, sabe o que cada um de nós está passando, nos dê 

força para superarmos todas as provações e as dificuldades, que envolvidos 

por seu amor, sairemos ilesos de tudo isto.” 

 

Aqui percebemos a afinidade em relação ao sofrimento, à sua dor. É importante 

compartilhar histórias e saber que não se está sozinho nesta caminhada, isto remete à 

paz. A ADE é contra tudo o que traz sofrimento e a favor da vida, pois, para os ciganos, 

o espiritual é a libertação, é poder ser de verdade quem são, sem máscaras, sem rótulos, 

sem preconceito e com o diálogo com o mundo sobrenatural. 

Outrossim, a ADE valoriza a vida em todo sentido e aprecia a dimensão 

espiritual, pois a enxerga como prolongamento da dimensão natural, mental e social. 

Segundo Elza Couto (2015):  

 

 

Para praticar ADE e, de modo geral, ecolinguística, é necessário mudar o 

modo de perceber o mundo, olhar para ele de outra perspectiva: da ênfase nas 

relações de poder para ênfase na defesa da vida na face da terra e na luta 
contra tudo que traz sofrimento. Infelizmente, mudar o modo de ver o mundo 

é extremamente difícil para nós. É muito mais cômodo continuarmos olhando 

para ele como sempre fizemos (ALBUQUERQUE, 2018, p. 46) 
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“Segure em minha mão, e como uma mãe bondosa que olha para uma 

criança, nos leve para os caminhos que devemos trilhar e nunca nos deixe 

cair, nos caminhos que nos levará para longe de ti. Santa Sara, que eu seja 

digno do seu amor e de sua proteção, abençoe minha vida, a de minha 

família, a de meus amigos e de meus inimigos, para que assim meus inimigos 

possam se distanciar de mim, e não mais me direcionar nenhum mal. Permita 

que eu beije suas mãos e o seu coração, que eu seja seu filho abençoado para 

todo o sempre. Amém!” 

 
 

Percebemos, ao longo desta oração, como a religião é um elo entre indivíduos, 

como ela acalma, se aproxima dos fiéis e minimiza os sofrimentos que passam ao longo 

do caminho. Neste momento, a dor se dissipa para dar lugar à perfeita comunhão, ao 

saber que Ele, o povo, está sendo ouvido em seus lamentos. Na ADE, temos a interação 

e, nesta oração, a encontramos, pois há uma interação profunda entre povo-povo 

(relação entre pessoas numa mesma sintonia. Atentemos ao fato de que, em relação à 

análise das orações, podemos perceber que o meio ambiente espiritual está 

intrinsecamente embutido e faz parte do universo cigano no que tange ao contato com as 

várias expressões linguísticas na formação do ecossistema. A fim de analisarmos o seu 

discurso nesse ecossistema propriamente dito, nos valemos dos conceitos ecológicos 

que moveram e movem as comunidades ciganas historicamente ao longo dos séculos. 

Para finalizarmos este fragmento, sugerimos este pensamento: 

  

 

A esperança tem duas filhas lindas, a indignação 

e a coragem; a indignação nos ensina a não 

aceitar as coisas como estão; a coragem, a mudá-

las. Ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás 

com amor; se corrigíreis, corrigirás com amor; se 

perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o 

amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o 
amor serão os teus frutos (Santo Augustinho). 
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Figura 17: Imagem Santa Sara – Capela em Cabo Frio, RJ. 

(Fonte: Simone Barretto, fev. 2020) 

 

 

4. 3 Hino cigano 

 

O Hino cigano foi lançado oficialmente em 1971, como já abordado 

anteriormente, no primeiro Congresso Mundial Romani. Seu autor foi um cigano rhom 

que sofreu os horrores do Holocausto cigano, sobrevivendo e perdendo ali quase toda a 

sua família. Seu sofrimento foi traduzido nesta canção, que é um lamento, porque retrata 

a história de perseguição sofrida pelos seus irmãos ciganos ao longo de nossa história, 

mostrando sua identidade.  

Debruça-se sobre este texto a visão ecológica que norteia o povo cigano em suas 

andanças; aqui, o sofrimento é engrenagem para lutar por dias melhores, o apego às 

raízes, sua identidade. 
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DJELEM, DJELEM (Hino cigano)  

 

(Zarko Jovanovic, 1949) 

 

Os pontos teóricos levantados pela linguística ecossistêmica e a sua variante são 

percebidos neste texto logo nas primeiras linhas, ao atentarmos para o fato de haver os 

caminhos percorridos (Territórios) pelo povo (P). Esses elementos formam efetivamente 

o meio ambiente da língua. Ao mesmo tempo, há de novo um diálogo com o Supremo, 

quando os ciganos se dirigem a Deus para descreverem sua via crucis. Como pontua 

Albuquerque (2018), a dimensão espiritual deve ser avaliada pela dimensão cultural, 

pois tal informação nos atenta para o fato de que a ADE analisa elementos que 

compõem o discurso como ele é produzido e como este se volta para a língua de 

maneira holística. Essa é uma dimensão que dialoga com a perspectiva de se analisar 

ecologicamente um fato. Contudo, nos valemos da citação de Fritjof Capra (1998, p. 

273) que, de certa forma, sintetiza tudo o que foi dito até então. Para ele:  

 

 

[...] o estudo detalhado dos ecossistemas nestas últimas décadas mostrou com 

muita clareza que a maioria das relações entre organismos vivos são 

essencialmente cooperativas, caracterizadas pela coexistência e a 
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interdependência, e simbióticas em vários graus. Embora haja competição, 

esta ocorre usualmente num contexto mais amplo de cooperação, de modo 

que o sistema maior é mantido em equilíbrio. Até mesmo as relações 

predador-presa, destrutivas para a presa imediata, são geralmente benéficas 

para ambas espécies. Esse insight está em profundo contraste com os pontos 

de vista dos darwinistas sociais, que viam a vida exclusivamente em termos 

de competição, luta e destruição. A concepção que eles tinham da natureza 

ajudou a criar uma filosofia que legitima a exploração e o impacto desastroso 

de nossa tecnologia sobre o meio ambiente natural. Mas tal concepção não 
possui qualquer justificação científica, porque não leva em conta os 

princípios integrativos e cooperativos que são os aspectos essenciais do modo 

como os sistemas vivos se organizam em todos os níveis. 
 

 

O Hino cigano é um marco de dignidade e respeito para o seu povo que, por 

séculos, solitariamente lutou entre os seus. Nele, encontramos a narrativa da sua história 

e da sua luta, sendo este um texto que nos apresenta um pouco de tudo que já foi 

contemplado nesta pesquisa. 

 
Figura 18: Ciganas 

(Fonte: Nicolay Bessonov)9 
4. 4 Samba-enredo da Pérola Negra 2020 

 

Sabemos que as escolas de samba têm um papel fundamental em propagar a 

cultura popular das grandes massas menos favorecidas às elites. Elas retratam fatos 

históricos e dão visibilidade a elementos da nossa sociedade menos vislumbrada. 

                                                             

9 Disponível em: https://www.flickr.com/photos/skizo39/14569234741/in/photostream/. Acesso em 21 de 

jun. de 2020. 

https://www.flickr.com/photos/skizo39/14569234741/in/photostream/
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É um meio de comunicação de massa que traz à luz temas relevantes e quase 

esquecidos. Primeiramente, importa ressaltar que este foi o que nos motivou a eleger 

este texto em nossa pesquisa, até porque pouco se falou positivamente do povo cigano 

e, para a maioria das pessoas, ainda mesmo neste século, os ciganos são vistos como 

marginais e aqui a história foi muito bem descrita em todos os aspectos já dissertados 

por nós nesta pesquisa. 

O carnavalesco da citada escola de samba (Pérola Negra) fez uma promessa a 

Santa Sara. Nela ele prometeu que, se tivesse sua graça atendida pela Santa dos ciganos, 

ela seria, então, o seu tema para o Carnaval do ano seguinte. Como a recebeu, cumpriu 

com a promessa de devoto, apresentando um enredo que nos apresenta uma síntese da 

história da Santa, desde seu surgimento na Índia até sua chegada em terras tupinambás. 

 

“Bartali Tcherain - A estrela cigana brilha na Pérola Negra” 

“Sou a força do bem, emoção irradia 

A estrela da sorte é a luz e me guia 

Minha Pérola é a escola que eu amo 

Joia rara do samba e do povo cigano 

Sou eu, filho do oriente 

Sob a luz do luar valente 

Mesmo perseguido não irei me curvar 

Carrego meus costumes e heranças 

A esperança sempre foi motivação 

Se a vida insiste em dor e sofrimento 

Levo na bagagem o talento que condena a inquisição 

No velho continente, deixei marcas nessa gente 

Minha cultura aos quatro cantos florescia 

Paixão que fez raiz em Andaluzia 

Gira cigana, saia rodada 

O seu bailado acende a fogueira 

Tem castanholas, violinos e pandeiros 

É festa pra dançar a noite inteira 

Na palma da mão, destino traçado 

Presente e futuro nos levam ao passado 

Energia reluz no cristal 
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A carta da sorte espanta o mal 

Sou um bandoleiro vagando na vida 

Coberto de ouro, paixão colorida 

Nas minhas andanças de longas jornadas 

Cheguei ao Brasil 

A terra de encantos mil 

Olhai por nós, oh santa Sara 

Olhai por nós, salve a cigana Madalena 

A nossa voz” 

 

Logo de início o samba enredo nos dá a ideia da Estrela que guia o povo cigano 

desde o Oriente, remetendo-nos à passagem dos três reis magos no nascimento de Jesus. 

Popularmente, é dito que os reis eram três ciganos que presentearam Jesus. A seguir, a 

marca diferencial do povo cigano, que é a luta constante em não desistir. Mais adiante, 

percebemos a negação ao sofrimento, ponto debatido nos estudos do discurso ecológico. 

Segundo Albuquerque (2018), a ADE tem uma posição muito clara, uma postura que 

precede tudo: a defesa incondicional da vida e a luta constante contra tudo que traz 

sofrimento. Os hábitos culturais passam, se modificam, enquanto a vida não. 

Ao nos depararmos com este samba-enredo, notamos a ligação dos ciganos ao 

misticismo como sua grande marca que, muitas vezes, é confundido com religião. Este 

misticismo traduz a cultura, o modo de vida, a maneira como o povo cigano mantém a 

relação com as energias da natureza, para com a qual têm grande respeito. Muitos rituais 

do universo cigano possuem um objeto que o simbolize; cada um com seu variado 

significado. Observemos a citação:  

 

 

O mundo e a cultura (inclusive a língua) são dinâmicas, estão sempre 

mudando, se adaptando às novas situações que a natureza (e a cultura) lhes 

apresenta. Não se adaptar é oferecer resistência, o que pode levar a 

desarmonia, ao conflito e à violência, quer contra outros seres humanos, quer 

contra os demais seres vivos e a natureza em geral (COUTO & COUTO, 
2015, p. 89). 

 

 

É conveniente dizer que toda comunidade de fala, ao estar afastada do seu 

habitat natural (Território), precisa, de alguma maneira, aproximar-se da sua origem e o 

faz através das nuances culturais que carrega. Assim, minimiza as perdas ao longo do 

caminho e resgata as bagagens que caíram na estrada. Dessa forma, os ciganos, ao 
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exporem sua cultura, mostram também, para muitos, o preconceito já perpetuado na 

história. Língua e cultura fundem-se neste contexto. 

 

P 

 

C----T 

 
Ecossistema Cultural 

Figura 19. O ecossistema cultural 

Fonte: COUTO (2018, p. 18). 

 

Com efeito, o samba também apresenta traços da religiosidade cigana na forma 

da Santa Negra dos ciganos. Sabemos que este povo é denominado de pele negra, 

ligação direta com a Santa, que se assemelha a todos os ciganos. Aqui, a espiritualidade 

é um dos objetos de estudos da ADE, ao reconhecer que, onde há pessoas em 

comunhão, professando os mesmos signos linguísticos, há interação. A comunhão 

espiritual é essencial para a interação entre as pessoas de uma mesma comunidade. 

Assim, a língua também alcança seu objetivo, quando seus interlocutores se comunicam 

compativelmente. 

 

 

Um falante, através de uma série de protocolos míticos, torna-se um novo 

falante ao ser assumido por um espírito – assume também um novo idioleto e 

comportamento não verbal. Não é possível considerar aquele falante ainda 

como o mesmo falante. O corpo biológico, apesar de ser o mesmo, não segue 

as mesmas regras interacionais de outrora. Isto é, existe ali uma espécie de 
transposição F1>F2 que configura uma interação “espiritual" entre o falante 

assumido por um espírito e seus ouvintes (O). No entanto, esse tipo de 

acontecimento não é visualizável em qualquer tipo de território. Tampouco 

sociedade. Na ecolinguística também não há uma categorização clara para 

isso. A proposta deste estudo, diante desse panorama, é a de compreender a 

interação espiritual ou religiosa – seja ela qual for – de uma perspectiva 

ecolinguística que não a reduza simplesmente a um traço do meio ambiente 

social ou um devaneio causado pelos padrões imaginários do meio ambiente 

mental (SCHMALTZ NETO, 2018, p. 84). 
 

  



72 
 

 

Figura 20. Carnavalesco da Escola de Samba Pérola Negra (Carnaval 2020). 

Fonte: Rede Globo 

  

4. 5 Análise comparativa de termos 

 

 

Após analisarmos os diferentes textos e contextos, apresentamos um quadro para 

compararmos os elementos que nos remetem ao universo cigano, comuns às três 

abordagens. Embasamo-nos nos conceitos da ADE para nortearmos nosso raciocínio, 

pois esta nos direciona a olhar holisticamente o material apresentado. Vejamos a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Quadro comparativo de termos. 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

QUADRO COMPARATIVO 

ORAÇÃO HINO CIGANO SAMBA ENREDO 

Sara Deus Sara 

Olhe Ver Olhai 

Sofreste Assassinou Sofrimento 

Caminhos Caminhei Andanças 

Nós Rostos/olhos escuros Filho do oriente 

Proteção Portas brancas Estrela da sorte 
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Podemos observar que a fé está alinhada nas três abordagens, em dois dos textos, 

a fé na Santa e, no outro, em Deus. Desta maneira a comunidade cigana encontra o alento 

para as mazelas da estrada, pois sabem que alguém superior observa cada passo que dão 

em qualquer direção. Vemos também, nos embasando nos estudos da ADE 

(Albuquerque, 2018), que o sofrimento, embora os acompanhe, é duramente rechaçado, 

pois não aceitam a tristeza. 

Outro elemento do universo cigano, quiçá o que mais nos remeta, são os 

caminhos que estão sempre se apresentando, mostrando a direção a ser seguida. Em todos 

os textos analisados, este (os caminhos) se apresenta como a verdade deste povo, que se 

adapta em cada circunstância nova, trazendo sua cultura para que sua história e memória 

permaneçam vivas.  

A seguir, temos o termo “nós”, “rostos escuros” e “filho do oriente” para se 

referirem a si mesmos, remetendo a sua identidade tão particular e ímpar. Por fim, a 

crença se personifica com a ideia da proteção, das portas abertas e da estrela guia. 

Percebemos, após confrontarmos estes termos, que este povo, mesmo em variados 

contextos como já citado, diferentes, se adaptam em cada nova caminhada, lutam contra o 

sofrimento que cada estrada se apresenta e buscam, na interação, a fé e a esperança em 

dias melhores. Contudo, se apegam à sua verdade e à sua cultura, depreciando qualquer 

que seja a crítica ao seu jeito de ser. Observemos o fragmento abaixo: 

 

 

Um primeiro princípio que deve ser observado é o do holismo, que se explica 

pelo fato de, uma vez delimitado pelo observador, o ecossistema passar a ser 
encarado como um todo, mesmo quando ele se debruça sobre o 

comportamento de uma única espécie e até mesmo de um único espécime. 

Ele estuda as inter-relações que esse espécime (ou essa espécie) mantém no 

interior de todo o ecossistema que ele delimitou. No caso da língua, há inter-

relação da sintaxe com a entoação, para não dizer com a morfologia, com a 

fonologia e com o léxico, por exemplo, por mais que a gramática gerativa 

queira negá-lo. A sintaxe tem a ver até mesmo com a ecologia da interação 

comunicativa. Até recentemente pensávamos que “língua” era aquilo que os 

gramáticos normativos apresentavam em seus livros, juntamente com um 

dicionário, também altamente normativo, pois não ele inclui palavras 

populares, por mais usadas que sejam. No entanto, aquilo que os gramáticos 

nos revelam é uma pequena parte da língua real. Além disso, temos a 
exterioridade da linguagem, sua exoecologia. (COUTO & COUTO, 2016, p. 

383). 

 

         

Ao deparamo-nos com estes conceitos, notamos o quanto se alinham ao universo 

aqui estudado, e encontramos na diversidade a principal característica, visto que as 

comunidades ciganas, ao longo de toda história, foram incluídas em outras 
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comunidades, sem nunca deixarem de ser quem sempre foram. Esse foi um fator que 

fortaleceu sua cultura, pois precisavam estar nela (sua cultura) para não perderem sua 

essência.  

 

 

Para praticar ADE e, de modo geral, ecolinguística, é necessário mudar o 

modo de perceber o mundo, olhar para ele de outra perspectiva: da ênfase nas 

relações de poder para ênfase na defesa da vida na face da terra e na luta 
contra tudo que traz sofrimento. Infelizmente, mudar o modo de ver o mundo 

é extremamente difícil para nós. É muito mais cômodo continuarmos olhando 

para ele como sempre fizemos (COUTO; ALBUQUERQUE, 2015, p. 498). 

 

 

É conveniente destacar este fragmento que nos parece a alma da ADE, pois esta 

deprecia qualquer movimento contra a vida e nos traz à luz a bandeira levantada pelos 

ciganos ao longo de toda história, tendo que se reconstruir diversas vezes para viverem. 

Vale ressaltar que este povo age como os estudiosos de ADE, que, na diversidade, se 

adaptam às novas circunstancias e interagem, mantendo vivas suas tradições milenares. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: UM LONGO CAMINHO A SER PERCORRIDO 

 

Desde as comunidades mais antigas, os filhos do vento são uma população em 

constante movimento. Sua visão de mundo se origina na civilização nômade, se 

movimentando na sua tradição oral, pois são ágrafos. O testemunho da sua origem e do 

seu transitar atualmente se tornou objeto de estudo por toda a história da resistência 

deste povo tão singular. 

Por conta desse contexto, nossa pesquisa buscou retratar a história do 

movimento do povo cigano, através de sua diáspora, e assim nasceu a necessidade de 

desvendarmos os caminhos percorridos por eles. Povo sem país, sem passado escrito, 

mas com uma identidade bem definida, apesar de estereotipada. Sua história é viva no 

contar, no movimento, no lugar que se passa.  

Prosseguimos nossa dissertação apresentando ciganólogos brasileiros que já 

haviam estudado sobre sua longa trajetória. Como aporte teórico, debatemos a 

Ecolinguística para desenvolvermos nossa análise. Conceituamos as várias relações 

estabelecidas em cada meio ambiente no percurso através dos territórios percorridos. 

Nesse momento, fomos norteados por conceitos da adaptação linguística, na luta para 

não perder seu traço identitário mais marcante. Nesse cenário, sobreviveram e não 

perderam suas raízes culturais que são defendidas a todo custo por terem sido açoitados 

e discriminados, tendo a liberdade negada. Sendo perseguidos por toda a sociedade. 

Utilizamos, pois, para nosso arcabouço teórico, a Ecolinguística, uma disciplina 

jovem, mas que contempla as comunidades ciganas por se tratarem de um povo 

tradicionalmente animista. Nosso escopo metodológico nos conduziu nos conceitos 

acerca da língua, povo e território, nesta análise, desde o surgimento desse povo, na 

Índia, até a diáspora. Erroneamente, nossa história nos dizia que eram nômades por 

vontade própria, mas pudemos comprovar, no decorrer desta pesquisa, que o fizeram 

pelas constantes perseguições que sofriam. 

Dessa forma, pudemos evidenciar como esta ramificação da Linguística tem nas 

interações sua contemplação, no que tange ao estudo da linguagem. Interação é um dos 

aspectos da ecologia, e esta é um dos principais conceitos da Ecolinguística. Uma das 

suas bandeiras é a diversidade das manifestações e relações, e defendê-la é lutar contra 

o etnocentrismo e todo e qualquer tipo de preconceito contra os grupos minoritários. 

Também nos valemos dos conceitos da Análise do Discurso Ecológica, vertente 

da Ecolinguística, para salientarmos, junto ao nosso corpus theoretical, todas as 
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evidências acerca da linguagem cigana que pudemos apurar. Visto por esta ótica 

holística, estes conceitos nos nortearam nos estudos da língua cigana, como sendo 

natural e extremamente animista. Vivenciamos este fato através da Oração escolhida, 

que é muito difundida entre os ciganos em meio ambiente espiritual, como uma porta de 

ligação entre o ambiente material e o espiritual. Já na análise do Hino, valemo-nos das 

questões de território e da dimensão espiritual fundida na cultural. Por fim, nossa 

escolha se condicionou num texto popular: aqui, notamos caracteres do universo da 

cultura animista e os conceitos de interação. 

Pretendemos, com esta pesquisa, inclinar nossos olhos a este povo que, por 

séculos, viveu à margem de toda sociedade, sem registro. Portanto, o que temos é uma 

vasta biografia oral passada de geração a geração, em que o amor às raízes fez com que 

a língua, mesmo em muitos momentos enfraquecida, sobrevivesse aos ataques do 

esquecimento, juntamente com a fé sempre mostrou o caminho a seguir. É sobre esse 

povo que transborda alegria, mesmo com as mais variadas adversidades, que 

aprendemos mais do que pesquisamos, aprendemos a viver com alegria. ¡Opchá! O 

poema abaixo reflete a imagem deste povo, que converte momentos de dor em alegria, 

que lapida a estrada com flores e muitas cores: 

 

“Ser cigano é viver com alegria, 
É ter liberdade, 

É magia e pura sedução, 

É cantar e dançar ao som dos  

Violinos e das palmas, em torno da 

Fogueira sagrada. 

É interpretar o que diz as 

Salamandras. 

É fazer do mundo a sua morada... 

(Povo cigano. Autor desconhecido)  

 

Pudemos, após todo o percurso, aproximar-nos de todo este universo, 

envolvendo-nos e sensibilizando-nos com este povo que é plural em cultura 

manifestada, visto que as suas raízes se alicerçam em um terreno muito profundo: nos 

valores humanos; nas tradições; na língua; na consciência. 

Desse modo, possuem uma identidade que vai além dos limites territoriais e 

encontram, na estrada, o seu caminho. Percebemos, com os elementos analíticos 

escolhidos, a relevância em contemplarmos a comunhão (nas comunidades ciganas 

católicas) através da oração, da história do sofrimento retratada no Hino (com a 

identificação dos ciganos). E nosso último item do corpus reflete claramente a difusão 
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da cultura popular, atingindo não só as comunidades ciganas, mas também as grandes 

massas da sociedade que, por séculos, açoitaram esta minoria da nossa sociedade. Isso 

implicará, nos estudos da Linguagem, um material de conhecimento e que inspirará 

novas contribuições científicas, visto que tais obras ainda são muito escassas no meio 

acadêmico.  

Para finalizar a pesquisa, após mergulharmos neste universo ímpar e cheio de 

nuances multicoloridos, deixamos um fragmento do poema intitulado “Poema da 

liberdade”, para ilustrar o que é ser cigano na essência e na alma. Este faze-nos 

caminhar através da sua energia e alegria pela vida, combustível imprescindível para 

sua sobrevivência ao longo de toda a história, esperando que novas pesquisas venham 

agregar ao que foi pesquisado até aqui. A eles, o nosso respeito pela generosidade em 

ouvir nossas inquietações. ¡OPCHÁ! 

 

Nós ciganos só temos uma religião: 

A liberdade. 

Em troca renunciamos à riqueza, 

Ao poder, à 

Ciência e à glória, 

Vivemos cada dia como se fosse  

O último... 

 

Nosso segredo é este:  gozar cada dia as 

Pequenas coisas que a vida nos oferece 
E os outros não sabem apreciar: o amanhecer 

Do dia, um banho na fonte, o olhar de alguém 

 Que nos ama.... 

Diz-se que leem o futuro nas estrelas 

E que possuem o segredo do Amor... 

Nossa vida é simples, primitiva. 

Basta-nos ter por teto o céu, uma fogueira para 

Nos aquecer, 

E, nossas canções quando estamos tristes.”  

(Vittorio Mayer Pasquale). 
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