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MEMÓRIA E IDENTIDADE: AS PERCEPÇÕES DOS MORADORES 

LOCAIS SOBRE OS CIGANOS EM UM DISTRITO CAMPISTA  

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo estudar as relações entre ciganos e “não ciganos” em 

Santa Maria, distrito de Campos dos Goytacazes/RJ a partir do reconhecimento dos 

conflitos e das dimensões de poder que permeiam essas interações. Os ciganos constituem 

um grupo étnico que historicamente vem sendo alvo de processos de estigmatização. A 

pesquisa desenvolvida busca descrever e analisar as relações entre “ciganos” e “não-

ciganos” em Santa Maria a partir de uma reflexão sobre memória e identidade. A 

metodologia centra na observação participante e em entrevistas com os “não-ciganos”.  

Nesse sentido, buscamos refletir como emergem as relações sociais entre grupos com 

poder diferenciado, onde grupos estabelecidos constroem uma identificação e o 

pertencimento de “si” através de formas de identificação e estigma dos “outros”. 

 

 

Palavras-chaves: Memória – Identidade – Estigma – Ciganos – “Não- ciganos”  

 

ABSTRACT 

This study has the goal of studying the relationships between gypsies and “not-gypsies” 

in Santa Maria, district of Campos dos Goytacazes/RJ from the recognition of the 

conflicts and power dimensions that permeate those interactions. The gypsies constitute 

an ethnic group that historically has been a target of stigmatization processes. The 

research developed reaches to describe and analyze the relationships between “gypsies” 

and “not-gypsies” in Santa Maria, through a reflection about memory and identity. The 

methodology centers on participant observation and interviews with the “not-gypsies”. In 

this way, we attain to reflect how social relations emerge in between groups with 

differentiated power, in which established groups build up an identification and the 

belonging of “self” through the forms of identifications and stigma from “others”. 

 

 

Keywords: Memory – Identity – Stigma – Gypsies – “Not-Gypsies” 
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Introdução  

 Com base no estudo de Melo (2018) os povos ciganos foram identificados na 

história a partir do ano III A.C., e através da linguística, os pesquisadores puderam 

concluir que os ciganos são oriundos de uma região norte da Índia, Punjaba, onde hoje é 

o Paquistão. No século XII os ciganos começaram a deslocar-se para vários lugares do 

mundo dividindo-se em dois ramos, como descreve o antropólogo Erisvelton Melo:  

 

O asiático (ciganos da Palestina) e o europeu (ciganos da Pérsia e da 

Armênia), esses, posteriormente se espalharam por toda Europa. E, com 

os degredos e navegações, chegaram ao Brasil em 1573, principalmente 

os do grupo Calon por estarem ocupando a Península Ibérica. Hoje, 

desde a década de 70, os ciganos usam a palavra Roma para se 

autodesignarem (MELO, 2018, p. 15). 

 

Segundo O Guia de políticas públicas para os povos ciganos (BRASIL, 2003), o 

primeiro registro oficial de ciganos no Brasil cita o ano de 1574. Aponta para a existência 

de, no mínimo, três etnias ciganas no Brasil: Calon, vindos da Espanha e Portugal, os 

Rom que são pertencentes aos sub-grupos Kalderash, Machwaia e Rudari, originários 

Romênia; aos Horahané, oriundos da Turquia e da Grécia, e aos Lovara e Sinti oriundos 

da Alemanha e da França, vieram principalmente após a 1° e 2° guerra mundial.  Segundo 

o autor, as etnias ciganas têm suas próprias línguas, culturas e hábitos únicos (BRASIL, 

2003). 

A migração dos ciganos no Brasil é considerada compulsória, pois os 

deslocamentos nem sempre são espontâneos, mostrando uma forma de sobrevivência e 

de resistência desse povo que historicamente é classificado como é “esquecido”. Por outro 

lado, os povos ciganos definem seu deslocamento não somente por uma interferência 

externa. Em alguns casos buscam territórios com maior possibilidade de emprego e 

melhor qualidade de vida (VANELLI, 2010). 

No senso comum (PAUGAM, 2015)1, tende a proliferar uma visão de que os 

ciganos são “pessoas perigosas”, que fazem negociações “ilícitas”, que não têm endereço 

fixo e ou mesmo documentos. Para Moonen (2011), tal visão ocorre pelas diferenças de 

 
1 A noção de senso comum que aqui nos referimos evoca a reflexão de Paugam (2015) sobre as percepções 

e noções construídas pela experiência vivida em contextos sociais. Na pesquisa sociológica, esse senso 

comum deve ser problematizado, como um caminho necessário para a objetivação capaz de viabilizar a 

investigação científica.  
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crenças, religiões, costumes e rituais, a imagem destes povos que se difunde é carregada 

de histórias, preconceitos e medo: 

 

Os ciganos apareceram na Europa Ocidental somente a partir do início 

do Século 15. Os documentos históricos deixam claro que muitos destes 

ciganos aparentemente tinham uma conduta pouco compatível com os 

valores culturais europeus da época, pelo que, já no Século 15, 

começaram a ser formados os primeiros estereótipos, segundo os quais 

os ciganos: 1) eram nômades, que nunca paravam muito tempo num 

mesmo lugar; 2) eram parasitas, que viviam mendigando ou 

aproveitando-se da credulidade do povo; 3) eram avessos ao trabalho 

regular; 4) eram desonestos e ladrões; 5) eram pagãos que não 

acreditavam em Deus e também não tinham religião própria.  

Por causa disto, em todos os países europeus, sem exceção alguma, os 

ciganos passaram a ser violentamente perseguidos, e em alguns países 

foram até exterminados. Cigano virou palavrão; ser cigano virou crime 

(MOONEN, 2011, p. 129). 

 

Em Santa Maria, 18° distrito, localizado a 75 km da área central de Campos dos 

Goytacazes, norte fluminense, lugar onde cresci, e onde meus pais vivem até hoje, ouvi 

muitas histórias sobre o povo cigano. Na maioria destas, eles eram descritos como pessoas 

nos quais “não devemos confiar” e os rumores insistiam que seus costumes não eram 

“coisas boas”. Alguns familiares sempre diziam para eu nunca deixar uma cigana “ler 

minha mão” e também pedia para não manter contato com nenhum deles. Cresci 

acreditando que eles eram ruins e com medo deles. Na adolescência, passei a encontrá-

los com mais frequência em Santa Maria. Isso porque eles haviam montado acampamento 

nas proximidades e iam sempre à comunidade. Com todas as histórias que já tinha ouvido 

deles, não conseguia agir naturalmente, sempre olhava com um certo estranhamento. 

Algum tempo depois, os ciganos vieram morar em Santa Maria, e passei a encontra-los 

em bares, restaurantes, mercados, e pela primeira vez estava tendo um contato mais 

próximo com eles. 

Nós, moradores de Santa Maria, acreditávamos que os ciganos não iriam se fixar 

por muito tempo. Isso dava um certo conforto para a maioria das pessoas, vistos como 

sujeitos “desonestos” e com costumes diferentes da comunidade, assim não “deveriam” 

ficar ali por muitos anos. No entanto, ao contrário do que pensávamos, os ciganos 

começaram a construir casas, comprar terras e a se instalar “definitivamente” em Santa 

Maria. Isso gerou estranhamentos por parte da comunidade autóctone, pois se os ciganos 

são nômades, eles estariam deixando de ser ciganos? Por que estavam construindo 

residências fixas no local? 
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Com o passar dos anos, estando no mesmo espaço social que os ciganos, o medo 

se transformou em curiosidade, e quando ingressei no curso de Ciências Sociais no ano 

de 2016, meu olhar sobre esse grupo étnico mudou consideravelmente. Buscando afastar-

me das prenoções (PAUGAM, 2015), informada por perspectivas teóricas que refletem 

sobre as relações sociais e seus conflitos, passei a observar as novas relações estabelecidas 

entre os “nativos” de Santa Maria e os ciganos. É nesse sentido que esse artigo descreve 

e analisa as relações entre “ciganos” e “não-ciganos” em Santa Maria a partir de uma 

reflexão sobre memória e identidade. 

Essa pesquisa nasce de indagações feitas durante o ano de 2017, no primeiro 

semestre a partir de uma atividade realizada na disciplina de Metodologia I, que 

demandava a realização de uma pesquisa de campo. Percebi a possibilidade de investigar 

o tema e, assim, busquei algumas tentativas para entrevistar os ciganos de Santa Maria. 

Com o auxílio de um amigo “não cigano” obtive o primeiro contato com um casal cigano, 

onde pude realizar uma entrevista com a sua esposa, após autorização do chefe do 

acampamento. A entrevista foi realizada nesse próprio espaço. Apesar de conseguir 

alguns dados sobre a cultura cigana como o gosto pelas festas e o uso por vestimentas 

coloridas e brilhantes, não foi possível dar continuidade à inserção junto a este 

acampamento devido a rumores de fraudes na Previdência Social que fez com que os 

ciganos, frente ao sistema de acusações, se recuassem2. Junto a esse caso não obtive mais 

contato com o casal cigano informantes no campo.  

Ao longo da pesquisa, em função de uma série de dificuldades, não foi possível 

negociar outras entrevistas com os ciganos de Santa Maria. Pensando em como poderia 

dar sequência ao trabalho, comecei a refletir como os moradores passam a enxergar a 

alteridade, o outro.  A partir de então mudo o rumo da pesquisa e começo a analisar como 

se estabelecem as relações dos moradores locais com os ciganos recém-chegados. 

Para o desenvolvimento desse trabalho foi utilizado como metodologia a 

observação participante como uma ferramenta da pesquisa sociológica em espaços 

públicos e comerciais da localidade, de forma a analisar as interações, suas dinâmicas e 

seus efeitos, entre ciganos e “não-ciganos”, e as entrevistas que tiveram como propósito 

 
2 A reportagem a respeito encontra-se no Jornal OnLine Terceira Via. Fonte: 

https://www.jornalterceiravia.com.br/2017/08/28/pf-prende-irmaos-ciganos-por-fraudes-a-beneficios-do-

inss-em-santa-maria-de-campos/. Acesso em 30 de outubro de 2019. 

 

about:blank
about:blank
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investigar o que estes nativos de Santa Maria pensam sobre os ciganos, quais os rótulos e 

os estigmas que lhes conferem, e também conhecer interpretações e perspectivas sobre as 

experiências vividas destes agentes em interação com outro grupo social. 

As entrevistas foram realizadas com moradores locais de Santa Maria, “não 

ciganos”, de diversas idades, de jovens e a idosos. Em todos os casos, foram atribuídos 

nomes fictícios visando preservar a identidade e a dimensão ética da pesquisa. 

A memória familiar tornou-se um importante ponto inicial, para eu pensar sobre 

a rede de entrevistados. Alguns dos entrevistados compõem laços familiares pela 

importância que trazem junto às relações estabelecidas com os ciganos. O que me trouxe 

o desafio contínuo de transformar o familiar em exótico como analisado por Velho 

(1987), pois mesmo havendo uma familiaridade, a partir do momento que começo a 

estranhar o meio social da qual faço parte, e me coloco como pesquisadora, é possível 

distanciar-se das pré- noções e assim observar o familiar e estuda-lo de maneira imparcial 

e objetiva. 

Nesse sentido, a rede de entrevistados é composta por: Rafaela, uma jovem 

estudante, de 26 anos, universitária e comerciante; Sílvio, um senhor proprietário de 

terras, de 57 anos; Sávio, um jovem de 23 anos, que trabalha em um mercado local. 

Também foram entrevistadas moradoras antigas do local: Dona Olga, 85 anos e Dona 

Elena, 96 anos, ambas donas de casa. A seleção dos entrevistados seguiu pelo interesse 

comercial; por ser indicada, no campo, a pessoas que moraram próximos ao acampamento 

cigano; e pela memória de moradores antigos da região.   

 

Pensando Memórias e identidades 

O distrito de Santa Maria, localizado no interior de Campos dos Goytacazes, é um 

lugar rodeado de montanhas, com muitas casas e bairros em torno do centro comercial, 

que é também um local de lazer para os moradores. Há uma praça rodeada de árvores e 

bancos, que costuma reunir muitas pessoas aos finais de semana. No final dessa praça 

está situada a igreja matriz do distrito de Santa Maria e Santo Eduardo: a Igreja de Santa 

Maria. Todos os eventos festivos católicos são realizados nessa paróquia.  

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Samara Amorim - Vista de um dos pontos mais altos do distrito, Santa Maria em 17 de janeiro de 

 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Samara Amorim - Igreja Católica, Santa Maria em 28 novembro de 2019. 

Existem também as igrejas protestantes, porém, situados nos bairros da localidade. 

Longe do centro estão os sítios, lugares onde as famílias cultivam alimentos, criam gado 

de corte e leite, para vender nos comércios locais e também nas cidades vizinhas.  

Afastados do centro assim como as pessoas que moram em sítios, estão os ciganos. Seus 

acampamentos estão instalados na beira da estradada antes da entrada principal do centro 

comercial de santa Maria, como mostram as fotos abaixo: 
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Foto 3: Samara Amorim – Estrada onde está localizado o acampamento cigano, Santa Maria em 20 de 

junho de 2018. 

 

 

Foto 4: Samara Amorim – Entrada do acampamento cigano, Santa Maria em 20 de junho de 2018. 

 

Foto 5: Samara Amorim – Acampamento cigano, Santa Maria em 20 de junho de 2018. 
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Segundo dados do IBGE3, no dia 17 de junho de 1960, é criada a Lei Estadual n.º 

4.342. É através dessa lei que são formados os distritos de Santa Maria e Vila Nova e 

estes são anexados ao município de Campos. O distrito de Santa Maria foi formado com 

terras desmembradas do distrito de Santo Eduardo. De acordo com a deliberação 

municipal nº 1587, de 17-12-1963, o distrito de Murundu é criado e anexado ao município 

de Campos. Esse distrito foi constituído com terras desmembrada do distrito de Santa 

Maria. 

Em divisão territorial datada em 1968, o município é constituído de 20 distritos: 

Campos, Cardoso de Moreira, Dores de Macabu, Doutor Matos, Ibitioca, Italva, Morro 

do Côco, Morangaba, Murundu, Mussurepe, Paraíso, Santa Maria, Santo Amaro de 

Campos, Santo Eduardo, São Joaquim, São Sebastião de Campos, Serrinha (ex-

Paciência), Tocos, Travessão e Vila Nova de Campos (ex-Vila Nova). Em 1991 há uma 

nova divisão territorial, e o município passa a ser constituído por 14 distritos: Campos de 

Goitacazes, Dores de Macabu, Ibitioca, Morangaba, Morro do Côco, Mussurepe, Santa 

Maria, Santo Amaro de Campos, Santo Eduardo, São Sebastião de Campos, Serrinha, 

Tocos, Travessão e Vila Nova de Campos. 

Essa divisão presente no mapa do site da prefeitura de Campos dos Goytacazes de 2002.  

Dona Elena moradora a mais de 60 anos no distrito conta era o local quando 

chegou: 

Era bom, mas era desanimado.  Não tinha muita casa, era uma salteada 

da outra... Tinha pouco movimento, o comércio era fraco, eu tenho que 

falar a verdade né? Hoje está melhor. Melhorou por um lado e piorou 

por outro. O pessoal está tudo desempregado né, antigamente tinha mais 

emprego, todo mundo era empregado, tinha serviço na prefeitura, nos 

colégios... Meu marido saia para trabalhar na usina. Agora acabou tudo! 

(Dona Elena, entrevistada em 11 de novembro de 2019). 

 

Para Dona Elena o distrito hoje está mais “desenvolvido a cidade”. Dona Olga 

também afirma que Santa Maria evoluiu e hoje está “mais cidade”, tem mais moradores, 

casas e comércios, mas ao contrário da Dona Elena, ela acredita que “antigamente era 

mais animado, tinha clube, baile, campeonato de futebol, hoje não tem nada4”. 

 
3  Disponível em 

≤https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/riodejaneiro/camposdosgoytacazes.pdf≥ Acesso em 

10/10/2019. 
4 Dona Olga, entrevista em 20 de maio de 2019 

about:blank
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Santa Maria é um distrito relativamente pequeno em número de habitantes, porém 

grande em extensão, sendo uma área propicia para o desenvolvimento da agropecuária. 

A maior parte da população é agropecuarista. Aqueles que não o são, pelo menos tem 

algum familiar que vive da fonte de renda da produção de gado de leite e/ou corte.  

A “vida pacata” de um distrito do interior sempre foi motivo de orgulho dos 

moradores, pois as relações de comunidade e de proximidade entre as pessoas traziam a 

sensação de segurança e tranquilidade para o lugar. Quanto à “chegada” dos ciganos, não 

há uma data específica segundo as narrativas dos entrevistados. Segundo uma jovem 

moradora Rafaela: “(...) Já deve ter uns 7, 8 anos que eles estão aqui no mínimo”. Para o 

Sr. Sílvio, “os ciganos chegaram em 2012 e o lugar que eles mais pararam foi em Santa 

Maria (...)”.  Para a senhora Olga de 85 anos:  

 

A chegada dos ciganos em santa maria não me disse nada, não teve 

grande diferença não. Não lembro a data que foi não, mas já tem mais de 

4 anos que eles estão por ai, e hoje já tem menos do que vieram, já morreu 

alguns, uns já saiu, mas... era uma manada grande e muitos sentido deu 

preocupação porque os ciganos antigamente era muito enjoado onde 

parava (Dona Olga, entrevista em 20 de maio de 2019 ). 

 

A “chegada” e os rumores que os ciganos estavam comprando casas, propriedades 

e se instalando no distrito gerou estranhamentos, e a partir do momento que eles passam 

a transitar no mesmo meio social dos “nativos”, moradores locais, foram “marcados” por 

terem seu próprio estilo de vida e usarem trajes dessemelhante das pessoas que já movam 

ali.  

Descritos como “agiotas”, “pessoas não confiáveis”, “andarilhos”, “violentos”, 

pessoas que “vieram do mundo”, por parte da população já estabelecida no local, a 

presença e fixação dos ciganos trouxe a preocupação que Santa Maria já não seria mais 

um lugar pacífico e protegido. Essa sensação de insegurança feita pela interpretação dos 

indivíduos locais do que é o “ser cigano”, os põe como alvo de tudo de “negativo” que 

acontece na comunidade. 

Em entrevista Dona Elena, que mora a mais de 60 anos no distrito, diz que quando 

chegou ao local não havia cigano. Descreve que era mais tranquilo andar pelas ruas, pois 

não tinha “esse negócio de cigano não”. Ela afirma que nunca gostou de cigano. Dona 

Olga, também moradora local a mais de 40 anos, diz que os ciganos são diferentes, apesar 

de ser humano como outro qualquer. Segundo ela, o “ritmo deles é diferente”, por isso 
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ela não “lida” com eles. Essa classificação em “primeira mão”, como já analisava Geertz 

(1978)5 feita pelos “nativos” de Santa Maria, separa os ciganos do restante da população. 

 Woodward (2000) aponta que a identidade envolve reivindicações essencialistas 

sobre quem pertence e quem não pertence a um determinado grupo identitário, nas quais 

a identidade é vista como fixa e imutável. Desse modo, a forma como os moradores de 

Santa Maria categorizam os recém-chegados, e criam uma marcação simbólica do que é 

“ser cigano” e como eles se diferenciam e se veem como “não-ciganos”, relações sociais 

e materiais, firmadas nessa “micro” sociedade aqui definida. O social e o simbólico 

referem-se a dois processos distintos, mas cada um deles é necessário para a construção 

e a manutenção das identidades. Através deles, as relações sociais são organizadas e 

separadas por sistemas classificatórios, como o que é “ser cigano” e “não cigano” em 

Santa Maria, que divide esses dois grupos em oposições “nós e eles”, marcados pelas 

diferenças étnicas e sociais (WOODWARD, 2000). 

        Santos (2010) reflete sobre o conceito de identidade nas ciências sociais e seu uso 

nos estudos migratórios, dando ênfase aos conceitos de identidade nacional e identidade 

étnica. Para ela, a identidade étnica é fundamental para a construção do dualismo ou das 

diferenças sociais. Mas essa distinção que quase sempre leva à segregação e ao racismo, 

funciona como um demarcador extremo da diferença entre diversos grupos étnicos. 

Assim, na perspectiva da referida autora, a identidade se constrói através das relações 

entre os grupos. A interação com o outro e as transformações sociais podem ser 

entendidas como uma construção social de pertencimento. Ao mesmo tempo em que a 

identidade provoca distanciamentos, ela também provoca aproximações (SANTOS, 

2010).  

A relação dos ciganos e os moradores de Santa Maria mostra que a identidade dos 

ciganos é uma "construção” e se modifica em certos aspectos e em outros se mantêm, 

pois eles não deixam de “ser ciganos” por se “fixarem na comunidade”, ao contrário disso, 

a sustentação das fronteiras étnicas, demostram jogos de interesse, no qual  entram em 

disputas e se manifestam códigos e diferenças culturais significantes para a interação 

social entre os grupos (POUTIGNAT e STREIFF-FENART, 1998). 

 
5Para Geertz, somente o próprio nativo pode fazer a interpretação em primeira mão, estando a segunda mão 

a análise do pesquisador. 
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Pensando que a identidade é uma construção, e que ela resinifica ao longo do 

tempo pelos seus agentes, nesta ação podemos perceber o quanto ela é negociada, 

conflitante e seletiva, assim como o conceito de memória. Como descreve Pollak (1992): 

 

[...] a memória é um fenômeno construído. [...] Nessa construção da 

identidade - e aí recorro à literatura da psicologia social, e, em parte, da 

psicanálise -há três elementos essenciais. Há a unidade física, ou seja, 

o sentimento de ter fronteiras físicas, no caso do corpo da pessoa, ou 

fronteiras de pertencimento ao grupo, no caso de um coletivo; há a 

continuidade dentro do tempo, no sentido físico da palavra, mas 

também no sentido moral e psicológico; finalmente, há o sentimento de 

coerência, ou seja, de que os diferentes elementos que formam um 

indivíduo são efetivamente unificados. De tal modo isso é importante 

que, se houver forte ruptura desse sentimento de unidade ou de 

continuidade, podemos observar fenômenos patológicos. Podemos 

portando dizer que a memória é um elemento constituinte do sentimento 

de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é 

também um fator extremamente importante do sentimento de 

continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 

reconstrução de si (POLLAK,1992, p. 204). 

 

Os grupos étnicos não são construções “objetivas”, unidades sociais estruturadas 

em torno de traços culturais distintivos, ao contrário, são categorias que se inscrevem em 

padrões de normatividade e de estigmatização (BECKER, 2008; GOFFMAN, 1982). 

Essas “categorias nativas” regulam e organizam a interação social dentro e fora dos 

grupos, sobre a base de uma série de contrastes que se estruturam entre “si” e o “outro”. 

Para Poutignat e Streiff-Fenart (1998), não há uma definição precisa para um grupo 

étnico, ou seja, uma enumeração dos conteúdos culturais como territórios, línguas, 

costumes ou valores comuns. Essa visão acaba por homogeneizar, de forma equivocada, 

ancoragens identitárias engendrando suposições estereotipadas sobre “si” e sobre o 

“outro” levando a processos de aceitação, recusa ou discriminação de outras formações 

similares (POUTIGNAT e STREIFF-FENART,1998). 

Hall (1996) problematiza a questão da expressão “identidade cultural” como 

natural e ou legítima de determinado grupo. Para o autor, a identidade deve ser pensada 

como uma “produção” que está sempre se construindo a partir de um “jogo” entre agentes 

ou grupos sociais. Portanto, não haveria uma formação cultural “natural”, recusando 

assim uma ontologia. Mais do que “ser”, é uma questão “de se tornar”.  

Ainda que possamos considerar a identidade cultural através da chave da 

ancestralidade e da história compartilhada e, nesta perspectiva, as identidades culturais 
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refletem as experiências históricas em comum, os códigos e práticas que proporcionam a 

“unidade” de um grupo; também devemos considerar a as identidades culturais sofrem 

transformações como tudo o que é histórico. Esta segunda posição reconhece que, assim 

como muitos pontos de similaridade, há também pontos críticos de diferença profunda e 

significante que constituem o que nós realmente somos. Dessa maneira, a relação que os 

ciganos constroem com os moradores, ao longo dos anos, morando na mesma localidade 

não apagará sua identidade cultural, visto que ela não é uma essência fixa que se mantenha 

imutável, fora da história e da cultura, mas sim pontos instáveis de identificação e 

posicionamento (HALL, 1996). 

De acordo com o autor, a alternativa não é apegar-se a modelos fechados, unitários 

e homogêneos de pertencimento cultural, mas abarcar os processos mais amplos o jogo 

da semelhança e da diferença que estão transformando a cultura no mundo inteiro a partir 

da modernidade (HALL, 1996). 

Em função da proximidade com o contexto nos quais os “ciganos” e “não-

ciganos” se relacionam no distrito, pude perceber que mesmo os ciganos estando há mais 

de seis anos no local, os moradores ainda os veem como pessoas diferentes da 

comunidade; conhecidos como “viajantes”, quando decidem se estabelecer em Santa 

Maria, passam a ter uma relação próxima aos moradores por estarem no mesmo espaço, 

mas ao mesmo tempo ficam distantes por não serem organicamente ligado a comunidade 

(em termos de parentesco, localidade e ocupação),  sendo assim considerados 

“estrangeiros” naquele local, como expressa Simmel: 

 

É desse modo que se discute o estrangeiro aqui e não no sentido 

em que muitas vezes no passado se tocou neste assunto, 

considerando o viajante que chega hoje e parte amanhã, porém 

mais no sentido de uma pessoa que chega hoje e amanhã fica. Este 

é, por assim dizer, o viajante potencial: embora não tenha partido, 

ainda não superou completamente a liberdade de ir e vir. Fixou-

se em um grupo espacial particular, ou em um grupo cujos limites 

são semelhantes aos limites espaciais. Mas sua posição no grupo 

é determinada, essencialmente, pelo fato de não ter pertencido a 

ele desde o começo, pelo fato de ter introduzido qualidades que 

não se originaram nem poderiam se originar no próprio grupo 

(SIMMEL, 1983, p. 1). 

 

Simmel (1983) ressalta ainda que o posicionamento dominante sobre os 

estrangeiros está diretamente relacionado a expressão de sua objetividade, no sentido de 
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distância e proximidade, assim como de indiferença e envolvimento. A ausência de laços 

familiares ou partidários que são particulares daquele grupo, conferem certa 

imparcialidade. Com isso, é possível que sejam recebidos com franqueza e 

confidencialidade. Em contrapartida, um estrangeiro em um grupo pode causar efeito de 

rejeição, mesmo quando há algo em comum, de base mais geral. O estabelecimento de 

uma não-relação o torna irrelevante como membro do grupo, diferentemente da relação 

em que ele, embora distante e não organicamente ligado ao grupo, ainda é considerando 

como um membro dele. 

Refletindo sobre a análise do autor, os ciganos são vistos pelos moradores como 

“estrangeiros”, pois mesmo que vivam no mesmo meio social e que tenham pontos em 

comum com a comunidade, eles não são enxergados como “membros” da comunidade 

por não serem nativos do local, ou seja, eles não geram um laço afetivo por não serem 

vistos como pertencentes de Santa Maria. Nesse sentido, a ação de serem recebidos com 

franqueza e confidencialidade, nem sempre ocorrerá. Como relata Dona Olga quando é 

perguntada sobre o que pensa dos ciganos em Santa Maria: “Olha, eu não tenho nada 

contra eles, mas só que com eles eu não “transijo”6 negócios, nem faço amizade, porque 

é um tipo de pessoa que são de outra tradição, e ai não bate comigo, com a minha 

tradição”7Para o jovem Savio “os ciganos aqui ou não aqui, não muda nada, eles não 

ajudam ninguém, não faz nada para ninguém, são eles por eles mesmos”8. 

A construção de um laço afetivo vai depender do tempo que se tem no local para 

construção desse laço. O que nos remete a pensar, novamente, na memória e identidade 

enquanto construções coletiva e social. Para Halbwachs (2013),a memória individual não 

está inteiramente isolada e fechada, pois para pensar em algo do nosso passado 

precisamos recorrer às lembranças de outras, utilizando pontos de referência fora de si, 

como palavras, ideias, tudo isso em um determinado ambiente. Não conseguimos lembrar 

de algo que não vimos, fizemos, sentimos e pensamos num momento tempo. Segundo o 

autor, nossa memória individual está limitada no tempo e no espaço. A memória coletiva 

segue do mesmo sentido com os limites podendo ser mais estreitos ou mais distanciados 

e, para lembrar o passado, é preciso mencionar a memória dos outros (HALBWACHS, 

2013). 

 
6O termo utilizado pela entrevistada é para dizer que ela não faz nenhum tipo negócios com os ciganos. 
7Dona Olga, entrevistada em 20 de maio de 2019. 
8Sávio, entrevistado em 01 de julho de 2019  
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 Os ciganos parecem não fazer parte dessa memória coletiva já construída pelos 

nativos classificados como “não ciganos” ao contrário, como são recém-chegados na 

comunidade não possuem uma memória histórica do lugar construída pelos “moradores 

estabelecidos”. Para resgatar essa memória é necessário vivencias individuais e coletivas 

com o local, mesmo que as lembranças afetivas sejam vagas, através das histórias de 

pessoas que viveram gerações passadas, imóveis e móveis antigos. Todos esses exemplos 

nos remetem a história local.  

 

Preconceitos e estigmas: o caso dos ciganos de Santa Maria  

 

O fato dos recém-chegados serem ciganos, adiciona uma carga de preconceitos, 

medos, discriminações, que parece influenciar atitudes não empáticas de desconfiança, 

que engendram “rótulos” que os inferiorizam, constituindo assim, uma “não-relação” com 

moradores de Santa Maria, como expressa a pesquisa de Elias e Scotson (2000) que 

analisa a relação estabelecida entre o grupo mais antigos de moradores da pequena 

comunidade de Winston Parva9 e um grupo mais novo de residentes.  

No referido estudo, o grupo estabelecido se sentia superior ao outro grupo pelo 

fato de serem mais antigos no povoado, para esses “estabelecidos” isso os diferenciava 

de maneira positiva dos demais, tinham mais poder e mantinham os valores da tradição e 

da boa sociedade. Os novos moradores eram excluídos e discriminados e eram tratados 

como “outsiders”. Esse jogo de poder, seus diferentes agrupamentos e as relações 

cotidianas da pequena comunidade de vizinhos, é o foco principal da análise dos autores, 

que buscam investigar o modelo de configuração estabelecidos-outsiders como uma 

espécie de “paradigma empírico”, podendo ser aplicado a organizações mais complexas 

para compreender melhor as características estruturais em comum que acontecem em 

diferentes condições, mas que funcionam e se desenvolvem seguindo diferentes linhas. 

        A Winston Parva, cidade referida no estudo dividia-se em três zonas, três bairros 

distintos. Na zona 1, habitavam as pessoas mais privilegiadas economicamente, cuja 

ascensão social permitiu que elas se mudassem para área mais nobre da cidade; as zonas 

2 e 3 eram as áreas operárias, uma das quais, a Zona 2, concentrava a maior parte das 

fabricas, nessas duas zonas residiam os trabalhadores das fábricas locais. Apesar da 

aparente semelhança existente entre os residentes dessas duas últimas áreas da cidade, os 

 
9 Winston Parva é o nome fictício utilizado pelo autor para preservar o verdadeiro nome da cidade onde 

aconteceu o referido estudo. 
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habitantes da Zona 1 e os moradores operários da Zona 2 consideravam a si mesmos e a 

seus vizinhos como tendo um status social superior aos da Zona 3, mesmo com as 

barreiras sociais e a falta de comunicação  que separavam os  bairros das classes 

trabalhadora e o bairro da classe média, os moradores da Zona 2 se consideravam 

superiores aos demais pelo simples fato de habitarem o local há mais tempo. A 

superioridade do grupo estabelecido baseava-se no alto grau de coesão de famílias que se 

conheciam a mais de duas gerações, diferente dos recém-chegados da zona 3, um bairro 

relativamente novo, com uma população de migrantes que era desconhecida não apenas 

para os antigos residentes, mas também entre si (ELIAS e SCOTSON, 2000). 

O grupo estabelecido tendo o maior potencial de coesão e o controle social 

conseguia reservar para seu grupo os cargos mais importantes das organizações locais, 

excluindo os moradores da outra área.  Assim, a exclusão e a estigmatização dos outsiders 

pelo grupo estabelecido era a mais importante fonte de poder para que este último 

preservasse sua identidade e afirmasse sua superioridade, mantendo os outros 

inferiorizados (ELIAS E SCOTSON, 2000). 

Os autores atentam para a diferenciação existente entre preconceito individual e a 

estigmatização grupal praticada em Winston Parva. O elemento fundamental dessa 

configuração é a instabilidade do equilíbrio do poder entre agrupamentos sociais distintos. 

Um grupo só pode estigmatizar o outro com eficácia quando está bem situado em posições 

de poder das quais o grupo rotulado é excluído (ELIAS E SCOTSON, 2000). 

A semelhança com o estudo realizado Winston Parva é visível quando os 

moradores de Santa Maria se consideram “superiores”, e colocam os ciganos no lugar dos 

“inferiores”, somente por ter costumes diferentes. O estigma grupal acontece nas 

observações do dia a dia, quando os ciganos chegam nos bares, restaurantes, e algumas 

pessoas se retiram do local, afirmando é que melhor ir embora pois eles são “sinônimos 

de problema”, ou quando mudam de lugar para não ficar perto da mesa onde eles estão. 

Espalham rumores que o lugar ficou desvalorizado depois que eles chegaram, os 

culpabilizam por não chover mais com tanta frequência como há anos atrás, pois como 

narram em diálogo popular: “terra que tem cigano não chove”. Essa rotulação e 

classificação reforçam as diferenças entre o “nós e eles” que sustentem a exclusão 

(GOFFMAN, 1982; WOODWARD, 200). 

Segundo o relato da jovem Rafaela: “Eles são muito mal vistos, eles não são bem 

tratados não, se tem algum roubo é o cigano, se tem algum assassinado é os ciganos, tudo 
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é eles10.” Para ela os ciganos sofrem preconceito, as pessoas sempre estão desconfiadas 

quando o assunto é cigano:  

(...) porque as pessoas só em falar é o cigano fica já meio com pé atrás, 

não quer ter envolvimento, não quer ver eles no comercio, a verdade é, 

se as pessoas pudessem evitar que eles entrassem nos seus comércios, 

evitava com certeza, não querem amizade, não querem nada, qualquer 

tipo de relacionamento com os ciganos, eu acho que tem preconceito 

sim, não há tanto motivo para isso (Rafaela, entrevistada em 19 de maio 

de 2019). 

 

Já o entrevistado Sávio acredita que os ciganos não sofrem preconceito e foram 

acolhidos em Santa Maria: “A gente acolheu tipo assim, eu falo por mim, sem preconceito 

sem nada, apenas tratando eles como ciganos, diferente de mim11”. 

O estigma produzido pelos os moradores de Santa Maria podem ser definidos 

como mecanismos de identificação, atribuindo pré-noções e preconceitos aos ciganos, 

tendo como objetivo o enquadramento a categorizações já estabelecidas pela sociedade.  

Segundo Goffman (1982), a manipulação do estigma surge, como característica 

geral da sociedade, quando há um processo de normatização da identidade, colocando os 

ditos normais e os estigmatizados em um mesmo complexo. Mesmo quando suas crenças 

são bem distintas do grupo a ponto de serem consideradas anormais, ele utiliza de 

estratégias comuns para manipulação, o que poderia caracterizá-la como um “desviante 

normal”.  

A mudança no status entre normal e estigmatizado é aceitável conforme a direção 

tomada pela transformação. Ao sair do estigma e adquirir o status de normal a aceitação 

da mudança é percebida como desejada e compreensível. No entanto, o caminho inverso 

pode causar efeitos psicológicos em um difícil estado de compreensão, que pressupõe que 

as capacidades e treinamento padrão oferecem meios de manipulação. Para Goffman: 

 

[...] o estigma envolve não tanto um conjunto de indivíduos 

concretos que podem ser divididos em duas pilhas, a de 

estigmatizados e a de normais, quanto um processo social de dois 

papéis no qual cada indivíduo participa de ambos, pelo menos em 

algumas conexões e em algumas fases da vida. O normal e o 

estigmatizado não são pessoas, e sim perspectivas que são 

geradas em situações sociais durante os contatos mistos, em 

virtude de normas não cumpridas que provavelmente atuam 

sobre o encontro (GOFFMAN,1982, p. 148). 

 
10Rafaela, entrevistada em 19 de maio de 2019. 
11Sávio, entrevistado em 01 de julho de 2019.  
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Sendo assim, o indivíduo pode ser convertido em um papel ao qual é empregado, 

podendo desempenha-lo de forma natural em quase todas as situações devido aos seus 

atributos duradouros. No entanto, seus atributos estigmatizadores, especificamente, não 

determinam a natureza dos dois papeis – normal e estigmatizado – mas sim a frequência 

pela qual são desempenhados. Na interação entre papeis, que é o principal elemento 

envolvido, o estigmatizado exibe seus preconceitos normais em contrapartida aos que são 

estigmatizados em outros aspectos (GOFFMAN,1982). 

A exclusão com os ciganos acontece de diversas formas como já mencionadas ao 

longo do texto, mas há um fator que faz com que os “não- ciganos” tenham medo de 

específicos ciganos dentro da comunidade: a forma como eles cobram as dividas daqueles 

que pegaram dinheiro a juros. Conhecidos como “agiotas” entre os “estabelecidos”, 

emprestam dinheiro sem muita burocracia, a única exigência feita é que a pessoa tenha 

algo para oferecer como garantia (casas, terrenos, carros...). Quando vão cobrar a dívida, 

segundo narrativas locais, costumam ser violentos caso a dívida não seja quitada, então 

existe uma preocupação do indivíduo em respeitar os prazos para o pagamento, e ao 

cigano que “emprestou” o dinheiro. Nesse sentido, compreendemos que o cigano 

reconhece o estigma que lhe é atribuído e operam em cima disso também para conseguir 

determinadas vantagens, nesse caso obter o lucro. Ao ser perguntado sobre o que mais 

admira nos ciganos, o comerciante Sílvio descreve que a maior qualidade está no fato de 

gostarem de servir as pessoas, emprestar dinheiro: “Eles têm prazer em negociar”:  

(...) eles servem bastante a comunidade, e esse é um dos motivos 

para ficarem em Santa Maria,  pois a população pega bastante 

dinheiro emprestado, eles sempre têm dinheiro vivo, compra 

carro e revende, tudo com pouca burocracia, porém para 

conseguir fazer esses tipos de negócios, a pessoa tem dar uma 

garantia (uma casa, um carro). Eles não fazem negócio para 

perder (Sr. Sílvio, entrevista em 10 de novembro de 2018). 

 

 

Em contrapartida, o fato de beberem e correrem muito de carro tornam ações 

negativas para o Sr. Sílvio. Para a entrevistada Rafaela, as pessoas têm receio de se relacionar 

com os ciganos porque: “(...) eles andam armados, os daqui pelo menos andam, armados 

com facas e com armas, mas assim, se você não mexer com eles, não criar nenhum 

problema, eles ficam tranquilos, são na deles (...)”12. 

 
12Rafaela, entrevistada em 19 de maio de 2019. 
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A entrevistada Dona Elena acredita que não é uma vantagem os ciganos estarem 

em Santa Maria: “Eu não acho que é vantagem não, porque eles não saem. Eles estão num 

ponto que não estão nem respeitando as polícias. Eles têm que respeitar as polícias, abaixo 

de Deus se não fosse a polícia aqui”. Para ela, “eles estão aí porque os bobos botou tudo 

fora com eles, entraram com eles, agora eles querem receber e apanha as casas das 

pessoas”13. Analisando as narrativas dos entrevistados acima, é possível refletir sobre o 

conceito de Becker (2008) que argumenta que todos os grupos sociais têm e fazem suas 

regras e que em algum momento ou por algumas circunstancias irão impô-las. As regras 

sociais irão definir situações de comportamentos como certo ou errado e, é claro, a 

capacidade de impor as regras depende do poder para fazê-lo. O fato de alguns ciganos 

andarem armados e fazerem “justiça” com as próprias mãos, é uma forma de mostrarem 

que eles sustentam suas próprias regras e que em algum momento irão utilizá-las. 

As regras, desvios e estereótipos podem ser construídos em processos políticos, 

nos quais alguns grupos conseguem impor seus pontos de vista como mais legítimos que 

outros. A sociedade tem muitos grupos e cada grupo tem seu conjunto de regras, e também 

há pessoas que pertencem a vários grupos ao mesmo tempo. Então uma pessoa pode violar 

as regras de um determinado grupo e estar dentro das regras do outro. Algumas regras 

também podem ser aceitas por todos os grupos (BECKER, 2008). 

Os ciganos fogem a regra do grupo “estabelecido”, sendo considerado desviante 

por diversos fatores como: morar em barracas, terem sua própria organização, costumes 

e sua forma de viver em coletividade.  

Em entrevista Dona Olga de 85 anos diz que nunca teve “simpatia” com os ciganos 

e que eles não são do “nosso lugar”: “Eu tenho cisma com eles, porque eles não são do 

nosso lugar. Eles vieram do mundo, e antigamente eles paravam apenas 24h no lugar, 

paravam na encosta da estrada, ali eles podiam ficar, era um direito deles por 24h (...)14”  

Para o jovem Sávio o lado ruim da tradição cigana é que:  

O homem cigano é um cara ousado, abusado com as mulheres dos 

outros, tem sua própria mulher em casa e fica com mulher na rua, umas 

coisas assim, então é uma coisa que não é agradável para ninguém. Essa 

questão da traição é um lado ruim deles (Sávio, entrevistado em 01 de 

julho de 2019). 

 

 
13Dona Elena, entrevistada em 11 de novembro de 2019 
14Dona Olga, entrevista em 20 de maio de 2019 
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Já para a Dona Elena, “cigano não é de Deus”, e os homens ciganos são “brigões 

e perigosos”. Quando perguntada se já estabeleceu algum tipo de 

relação(amizade/negócios) com os ciganos de Santa Maria, ela responde:  

Deus me livre guarde! Não fala isso não, pelo amor de Deus, não fala 

não! Já veio aqui na casa do meu filho, veio aqui por causa de uma 

sobrinha minha, tomaram café na casa do meu filho, ai fui lá conversei 

com ele, ele queria ficar com uma sobrinha minha, ela deu confiança a 

ele e depois, sabe que é um bicho que não pode confiar, deu um chute 

nela e pegou outra (Dona Elena, entrevistada em 11 de novembro de 

2019). 

É possível perceber nos discursos dos entrevistados que há uma separação entre 

“nós e eles” e o que é “certo ou errado” para a sociedade local, o que me remete a pensar 

novamente no conceito de Becker (2008). Para o referido autor, o desvio é criado pela 

sociedade, as causas estão estabelecidas na situação social do desviante ou em "fatores 

sociais" que provocam a ação considerada fora do “normal”. Ao criar regras cuja a 

infração constitui desvio, os grupos sociais que aplicam essas regras rotulam aqueles que 

as violam como desviantes, portadores de estigmas ou ainda como “outsiders”.  

 

Considerações Finais 

 

O presente trabalho buscou mostrar como se estabelecem as relações entre ciganos 

e “não-ciganos” em Santa Maria, a partir do reconhecimento dos conflitos, relações de 

poder e estigmas que transpassam essas interações.  

Os ciganos trazem consigo com bagagem de rótulos, estereótipos de uma 

construção histórica, e essa marcação simbólica, também é feita pelos moradores mais 

antigos do distrito, que presume a identidade cigana como fixa e imutável.  

Analisamos que os ciganos não deixarão de ser ciganos pelos estabelecidos por 

constituírem relações com a comunidade. O fato de construírem casas remete a ideia de 

sedentarização oposta a visão de um grupo, a princípio, identificado com o nomadismo. 

Este fato nos leva a perceber que a identidade cultural não é imutável, mas sim uma 

construção dinâmica que está sempre em formação e transformação.  

A classificação do que é ser cigano feita pelos moradores “nativos”, os 

estabelecidos, tende a ser carregada de pré-noções já estabelecidas na sociedade, e essa 

categorização divide os moradores em ciganos e “não-ciganos”, formando dois grupos 

em oposições “nós e eles”, reforçando a exclusão do grupo estigmatizado.  
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Pensando na construção dessa relação, a memória é fator importante, ela constitui 

um sentimento de identidade, pertencimento, e apesar dos ciganos dividirem o mesmo 

espaço social, para alguns “nativos”, eles não fazem parte da memória histórica local.  A 

fala de uma das moradoras antiga local “eles vieram do mundo”, “são de outra tradição”15 

expressa essa diferenciação entre “nós e eles”. A identificação e o pertencimento de “si” 

conjugam formas de identificação e de exclusão dos “outros”. No entanto, mesmo que os 

moradores antigos não acreditem que os ciganos façam parte da sua “tradição”, é possível 

problematizar que eles fazem parte memória coletiva local, pois assim como a identidade, 

a memória se ressignifica ao longo do tempo, sendo um grande motor de continuidade e 

reconstrução de seus agentes, de forma coletiva ou individual. 

O alicerce teórico, a observação participante e as entrevistas foram ferramentas 

importantes para análise e reflexão sobre identidade, memória, estigmas. Pensar sobre a 

relações estabelecidas entre os ciganos e “não-ciganos” de Santa Maria é também atentar-

se a como as regras sociais são definidas e impostas, estabelecendo o que é “normal” ou 

“errado” na sociedade. 

Nesse sentido, não há final definitivo para esta pesquisa. Ela abre caminhos para 

que outros pontos sejam trabalhados tais como: a inserção no campo com os ciganos; o 

olhar deles sobre essa relação com os “não-ciganos” de Santa Maria;  o estudo de caso 

baseado na história oral e para outras pesquisas que, assim como esta, buscariam analisar 

e compreender como as interações sociais marcadas por relações de poder, conflitos 

étnicos identitários, geram visões estereotipadas sobre “si” e sobre o “outro” e as 

problemáticas que envolvem o convívio social. 
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